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Ü z l e t i  k o n d i c i o k   & L e f o r d i t á s  5 0  N y e l v e n !  

 
 

Az üzlet  kötesi  lehetöseget 66% elvesz,  mert  csak 34% beszél  angolul .   

 Arab   Est  Kázák  Orosz 

 Azerbaidsan  Perzsa  Koreai  Swed 

 Örmény  Finn  Horváth , Yugoslaw.  Szlowen 

 Brazil   Francia   Lett  Spanyol  

 Bulgar  Georgiai  Litván  Thai 

 Kinai   Görög  Mongol  Török 

 Dán  Holland  Norwég  Magyar 

 Nemeth  Indonesiai  Lengyel  Urdu (Pakistan) 

 Angol  Israeli  Román  Vietnami 

A forditásogkat 3 szemely elenörzi. Mi 40% olcsobban dolgozunk mint bármelyik nemeth cég.A 24 orás 
internet szerviz 60 % is emelheti az ön üzleti tevekenységeit. Az ön vevöi 24 orán at feladhatjak 
megrendeleseit . Az ön alkalmazottja k.b. 14 orát dolgozhat naponta. 

 
 

 
Weboldál programálas China ba 70% olcsobb. Az anya nyelvü magyarázat  és á 24 ora e -
commerce az a vevö döntese.1 internet oldal ( 24-h-szervice & E – Commerce ) 5 nyelven pl.:(  
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k.b.250 HUF – 3500 HUF/Forint ra evente.Az ön feladatait 1cex.de INTERNATIONAL nagyon gyorsan 
megoldja, azáltal hogy 24 orát 360 napon, alacsony költségekkel dolgozúnk, rövid idö alatt az önök igenyeit 
teljesíteni tudjúk. 1cex.de Ltd. (=Kft.) kifjleszt sokoldalu lehetöségeket külünbözö operácios rendszereken 
(IBM, Power Mac Intosh, Linux, Windows) Cutting Edge Technologia (VISUAL NET és Java) val .  
1cex.de  dolgozik közepes es nagy térvekkelt a Microsoft.NET en. 2. Open source (UNIX und Linux) operácios 

rendzerek etc. ( Joomla, Drupal, Os Commerce , XT-Commerce, Mambo, Php-Shop, Typo3 ,PHP, Prado): 

HTML HTML a legegyszerübb módszer internet oldalakat programálni.  
ASP.NET ASP.NET egy technologia amivel dynamikús oldalakat keszithetünk. Ezt azt jelenti hogy 

internetten megvaltozhatjuk, letörülhetjük vagy hozzaadhatunk adatokat..  
PHP Ez egy program amivel  kisebb töl közepesig adatbázis vagy internet oldalt lehet 

programálni. Olcsóbb mint  ASP-NET, de nem olja megbizható. 
JSP/JAVA Hasonlo technologia mint  ASP-NET,  ugyanoljan teljesitmenyü mint ASP-NET és a vevö 

különleges  igényeire állitható. 
MySQL Egy Open Source adat bázis szerver, olcson használhato.  
MSSQL Server Ez a adat bázis megbizhatóbb és valamivel drágáb. Kisebb és közepes vallalatok 

kedvence.. 
ORACLE Egyike a leg jóbb adat bázisok nagy mennyiségü adat tárolhato meljek segitségevel  

CRM / ERP-Systemák  pl.  SAP-R.3- vagy  SAP.mycom. 
Photoshop,Cor
el Draw. 

Ezek a grafik programmok amivel az internet oldalon elsö rangu optikát erünk el..   

FLASH Ez a technologiaf mely segitségevel internet animáciokat vagy kissebb rajz filmek 
vetitését lehetövé teszi. 
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Valasz.x Szolgáltatások l  skype l exporttomtechnics_yahoo.com.cn 

1   
1978 óta (35 év) Export Business Consulting, virtuális iroda, Ausztria + Szlovakia, találja export partnerek számára 
világszerte, Kína, Brazília, Németország, Ausztria, India, szervezeti és gazdasági tanácsadói  

2   
2005 óta Web design, PHP, Joomla, Os-kereskedelem, XT-kereskedelem, e-kereskedelmi, Computer Services, W-Lan, 
Antivirus, frissítések, szoftver telepítése, Network Admin, szoftver és hardver javítás, 

3   1993 óta (20 éve) anyanyelvi kínai mérnökök el, kína vásárlás, Kína export, Kína import / 50 % sporolás 

4   Szerkesztői tevékenység, könyvnyomtatás, Nyomdaipari nyomtatványok előállítása, tipográfia, névjegykártyák 

5   Közúti áruszállítás végzett járművek össztömeg 3,5 t-ig, beleértve a pótkocsi mikrobusz Mercedes busz al  

6   Segitséget munkát kapni Nemetország es Ausztria ban   / Foto + nemet eletrajzot küldjön   24hjobs(kukac)1cex.de 

7   Hásznalt gepeket, használt teherkocsikat, hasznalt autokat  Import Nemetorzság, Hollandia, Franciaorszag, Dania 

  8   Árubeszerzés és értékesítés, a végső fogyasztók (lakossági B2C) vagy más szakmák (nagykereskedelmi) b2b 

9   sportlétesítményeket, mint a fitness központ, tenisz közp., úszás csarnokok , vegytisztítás és mosodai szolgáltatások 

10   működését a kulturális, szociális és szórakozási lehetőségek, piackutatás, közvélemény-kutatás 

11   Raktározás, csomagolási tevékenység, supply-chain  kezelése az áruk 

12   Tistzitás , takaritás, hazák es cegek nel  

13   Fuvarozás, áthelyezés és mozgó szolgáltatások kisteherautók, közúti járművek legfeljebb 9 hely 

14   
Szállás szolgáltatások nyújtásával előkészítése és értékesítése az élelmiszer-, ital-és a köztes termékek a tartózkodó 
vendégek szállást kapacitás legfeljebb 10 ágy 

15   Motelservices, 10 agyas motelek , regeli és vacscoraval slzovakia ban   

16   szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban a gyorsétterem közvetlen fogyasztásra kebap, gyros, pizza szervis stb 

17   Javítása az épületek belső és külső házon javítások mindenféle belső + külső, festők stb 

18   Vevö kereses cegekek nek   Europa ban  / Email Marketing / Telefon eladás  angolul vagy nemetül 

19   Pénzügyi lízing szolgáltatások, bérlése ingóságok 

20   Szervezése kulturális és egyéb társadalmi események 

21   Reklám + marketing szolgáltatások forgalmazása: újságok, szórólapok stb, postai szolgáltatások 

22   Végrehajtása tanórán kívüli tevékenységek Oktatási nyelv tanítása 

23   Személyes kézbesítés ápolónők, au-pair lányok stb (Partner vállalat) 

I n t e r n e t    m e g o l d á s   5 0   N y e l v e n !  

China           
Chonquing +86 23 8661 5323 

Tel:+86 159 8989 3114 24hchina (at) 1cex.de 
Mao Ze Dong Ave.123-45 CN-450000 Chonquing  
Mr. Jim Li 

France        
Paris 

 
 
 

+33 1 77 72 57 38 

Tel: + 33 (0) 670 165 333 /24hfrance ( at )  1cex.de 
France Paris: 17 r Ecole Polytechnique FR: 75005 PARIS  
Monsieur Francois Perrin, Msle. Michelle Perrin 
Paiement : 14 jours 2 % discount /30 jours netto 

Germany     
Bad Kissingen 

 
 

+497115089230 

Tel: 49 174 661 20 71 /24hgermany ( at )  1cex.de 
Pfalzstr. 15  l DE-97688 Bad Kissing. L Mrs. Maria Veit  
Ado szám.  DE266651670   
Postbank l lBAN : DE42600100700789206708 /BIC : PBNKDEFF 
Fizetes: 14Tage 2 % Skonto / 30 nap netto 

Hungary      
Kestzhely 

 
 

+36 1 577 2317 

Tel: 36 (0) 30 683 2442 / 24hhungary ( at )  1cex.de 
Hungary Ifjuság utca 35 HU-8360 Heviz- Keszthely  
Mr. Levente Barcsay  
Fizetes :    14 nap 2 % rabatt / 30 nap netto 

India    
Mumbai 

 
 

++91 22 39167194 

Tel: +91 (0) 965 022 024 1/ 24hindia ( at )  1cex.de 
India 144, Thirumalai Pillai Road, T.Nagar, Mumbai: 462000, Mr. 
Nilesh Gupta, Mr. Keralam 
Payment : 14 days 2 % discount /30 days netto 
 

Slovakia      
 

+421 2 33 01 03 00   

Tel: +421 910 415 542 +421 (0) 949 862 780  / 
 24hslovakia (at) 1cex.de  
Slovakia Kopcianska 10 SK- 85105 Bratislava  
Kovács né magyarul és szlovak úl 
Platobné : 14 dnes 2 % skonto /30 dnes netto 

UK            
London 

 
 
 

+44 203 006 8934 

Tel: +44 (0) 79 830 377 27/  24h uk ( at )  1cex.de 
United Kingdom / Royaume Uni :69 Great Hampton Street GB- 
B18 6EW Birmingham  
Mr. Jim Miller, Ms. Jena Smith 
Payment : 14 days 2 % discount /30 days netto 

Osztrák   
Vienna +43 1 253 330 337 734   

Tel. +43 (0) 650 6 224 876 / +43 (0) 676 – 3 250 550 
24hservice (at)1cex.de 
Ausztria l Reinprechtsdorfer Str. 70 al 1050 Vienna  
Mrs. Zuhui Zheng Mr. Frank Joe Barcsay 
Ado szám. ATU65531301 
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Oldal 1 a 2 bol Általános üzleti feltételek   50 nyelven 

 
1. Érvényességi terület  

1.1    Ezek a szerződési feltételek érvényesek az 1cex.de = Kft. összes  szolgáltatására. Ezenkivül érvényesek a jövendő 

üzleti kapcsolatokra is, bármilyen kiegészítő, nyomatékos bevonás nélkül is. Ezennel igazolja az ügyfél, hogy 

maradéktalanul megértette, saját államának a nyelvén, az általános üzleti feltételeket és el is fogadta ezeket. Az 1cex.de 

Inc. Nemetország nak  bármikor  joga van változtatni  az általános üzleti  feltételeken. Ezeket az ügyfélnek írásban, 

email-ben vagy faxon kell közölnie. Ha az ügyfél, az információk birtokában, 14 napon belül nem ellenzi a  

változásokat, így    ezek érvénybe lépnek. Az ügyfél bejelentett igénye erre a helyre vontakozólag hatékony 
bejelentésnek számít. (Lasd a 1.2-es pontot) 

 

2. Megbízási feltételek 
 

2.1.1 A megbízás, az általános üzleti feltételeinek rendeltetése értelemben, az a szerződés, amelyet az 
1cex.de  Inc..  (mind megbízottnak) az ügyféllel(megbízóval) szemben teljesítenie kell.A megbízásnál 

csak az általános üzleti feltételek rendelkezései valamint az 1cex.de Inc.. = Kft. árai számítanak, 
amelyek a szerződés egy jelentős részét képezik. Ezenkivül a külföldi ügyfél a német általános üzleti 
feltételek írásos átvételét elfogadja.A megbízási átvétel, a megbízás megerősítése, a megbízás 
lebonyolítása és elszámolása az 1cex.de Inc.. = Kft.on keresztül történik. Sajtójogi, versenyjogi és 
minden más felelősség a szolgáltatások terén,  az üzleti kapcsolataban egyedül a megbízóra (az 
ügyfélre) hárul. 

 

3. Titoktartás és adatvédelem 
 

3.1   A szövetségi adatvédelmi törvény 33. -ik paragrafusa és a telekomunikaciós adatok védelmének törvénye 3. 
-ik paragrafusa értelmében az ügyfélnek az adatai ennek a szerződésnek a keretén belül tárolásra ill. 
feldolgozásra kerülnek és egy harmadik félnek továbbítódnak. A szerződés  

       aláírása révén az ügyfél egyetért a fentebb említett feltételekkel és a nemzeti és nemzetközi keretek között 
működő adatvédelmi és közvetítő előírásokkal. 

3.2  Az 1cex.de Inc.. = Kft. vállalja, hogy mindazok a személyek, akik   közvetlenül az   nál vagy ennek a 
szolgáltatóinál az adatok feldolgozásával foglalkoznak, ismerik és figyelembe veszik az aktuális adatvédelmi 
jogelőírásokat. Ha egy munkatárs ezeket az előírásokat megsérti, az ügyfél haladéktalan és közvetlen 
kárpotlási követelménye fenyegeti, a megbízás nagyságának függvényében. 

 

4. A szerzői jog  
 

4.1     Az ügyfél átruházza az  = Kft.ra a szerződés altal   megszabott összes használati jogot az 
ügyfélnek nyújtott adatokra vonatkozóan. (Az adatok lehetnek szövegek, képek, technikai 
dokumentációk, filmek, bemutatók, hangok stb.) 

4.2      Az  = Kft. nem vállalja a felelőséget abban az esetben, ha az ügyfél vagy egy harmadik fél által 
szolgálatatott adatokra nincs szerzői jog. Abban az esetben, ha egy harmadik fél a szerzői  

jogok megsértése végett az 1cex.de Inc.. = Kft.nál jelentkezik igényeivel, úgy az ügyfélnek kötelesége 
mentesíteni az 1cex.de Inc.. = Kft.ot ezen követelések alól. 

4.3 Azok az adatokl (az úgynevezett forráskódokl) amelyek az internetes oldalok elkészítése során tárolódnak, 
az 1cex.de Inc.. = Kft. elektronikai adatfeldolgozásásához szükséges tehnikai munkaeszközöknek 
számítanak. Ezek a munkaeszközök az 1cex.de  Inc.. = Kft. tulajdonában maradnak. Csak az internetoldalak 
szemléltetéséhez szükséges adatok kerülhetnek az ügyféhezl ill. az ügyfél doméniumába. 

 

5.       Szerződéskötés 
 

5.1     A szerződés egy kétoldalú, írásos megbízás megerősítése révén jön létre. A megbeszélések mellett az 

érvényesség feltétele az írásbeli forma. Az CHINA INTERNATIONAL INTERNET Inc.. = Kft. által 
lemondott ajánlatok mindig kötetlenek.    A megbízóra hárul a közlésre kerülő anyagok 
továbbjuttatásának a felelőssége, elsősorban adatvesztesség veszélye esetén. Adattárolókat, 
fényképeket és egyéb dokumentumokat csak nyomatékos, írásos kérés és saját költég ill. költségtérítés 
nyomán küldhetők vissza. Az ezzel járó veszélyekért a megbízó (ügyfél) felelős. 
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Oldal 2 a 2 bol Általános üzleti feltételek   50 nyelven 

6.      Átvétel és garancia 
6.1      Amint szolgáltatások állnak a rendelkezésére, az 1cex.de  Inc.. = Kft. írásban, email-ben vagy faxon 

keresztül értesíti az ügyfelet. A szolgáltatás ellenőrzése az ügyfél által, az információk átküldése utáni 
három munkanapon belül kell megtörténnie, az ügyfélnek a megfelelő információkat meg kell vizsgálnia 
ill. el kell fogadnia azokat. Abban az esetben, ha hiányosságok vannak, ezeket az információk 
(rendelkezésre állo szolgáltatások) átvétele utáni három munkanapon belül írásban, email-ben vagy 
faxon jelezni kell. Határidőmulasztás esetén a szolgáltatás kifogások nélkül elfogadottnak tekinthető. 

 

7.        Fizetési feltételek és ezeknek megsértése 
 

7.1      A fizetés az  1cex.de   Inc.. = Kft. által számlakiállítással történik. A számlák kiállítása a folyó 
szolgáltatásokról (pl. hosting esetében) az 1cex.de  Inc.. = Kft. szerződésben rögzített időpontokban 
történik. Ez a már kivitelezett és a jövőbeni szolgáltatásokra is vonatkozik, amelyeket az 1cex.de  Inc.. = 
Kft. az ügyfeleinek (megbízóinak) továbbít. 

7.2      A számla kiállítása a szolgáltatás kivitelezése után történik. A számlák három nappal az átutalás után 
esedékesek, ezek kézbesítése faxon, postán vagy email-on keresztül történik. A kifizetés akkor történik 
meg, amikor az 1cex.de   Inc.. = Kft. bankszámláján az összeget jóváírják. Pl. elszámolási csekkek 
esetében, akkor, amikor az üzleti bankszámlán jóváírják. Ha az ügyfél hitelképessége különleges 
esetekben kérdésessé  

            Oldal 1 a 2 bol Általános üzleti feltételek   50 nyelven 
           válik, így az 1cex.de  Inc.. = Kft.nak joga van haladéktalanul a hátramaradó fizetési összeget visszavonni 

és előleget ill. biztonsági megkötéseket kérni. 
7.4      Ha egy ügyfél késlekedik a szerződésben rögzített elszámolási időpont betartásával, így az 1cex.de  Inc.. 

= Kft.nak joga van az ügyfél írásos értesítése nyomán a következőkre: 
           a.) Adatokat eltávolítani az online-kínálatból 
          b.) Azonnyomban nyílt követelésekkel előállni 
           c.) és a szerződést haladék nélkül felbontani. 

             A fizetéshalasztás 30. napjától 3 %-os kamat terheli a kifizetendő összeget.További igények kivéve 
maradnak.  

 8.  Bármiféle igények 
 

      Az önö ceg Inc.. = Kft. bárminemű igénye ellen, az ügyfél csupán  a jogerősen meghatározott ígényekkel 
léphet fel. Visszatartási joga az ügyfélnek (megbízónak) csak egyéni szerződési feltételek esetén van. 
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