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Uzņēmuma pamatdarbības veids:

 ražošana  vairumtirdzniecība  mazumtirdzniecība  pakalpojumi

E-pasts:

Uzvārds:

Amats:

Fiksētais tālrunis:

Vārds:

Vārds: Uzvārds:

E-pasts:

E-pasts: Mājas lapa (www):

Uzņēmumā ražotās vai tirgotās produkcijas vai pakalpojuma veids:

Amats:

Tālrunis:

Mobilais tālrunis:

Tālrunis: Fakss:

Uzņēmuma pasta adrese (ja nesakrīt ar juridisko adresi):

Uzņēmuma juridiskā adrese (iela vai mājas nosaukums,pagasts, pilsēta vai novads, pasta indekss):

Bankas konts:

PVN reģistrācijas numurs: Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:

I E S N I E G U M S
lai kļūtu par Biedrības GS1 Latvija

ASOCIĒTO BIEDRU

Uzņēmuma (organizācijas) nosaukums:

Kontaktinformācija:

Banka:

Statūtiem esam iepazinušies un apņemamies tos pildīt. Ar biedrības "GS1 Latvija"

Biedrība “GS1 Latvija”
Cēsu iela 31, k-3,Rīga, LV-1012

T: 67830822, M: 27334458
F: 67332276, E: gs1@gs1lv.org 

Lūdzu uzņemt mūsu uzņēmumu par biedrības "GS1 Latvija" associēto biedru.

Informācija par uzņēmumu:
Darbinieku skaits: Apgrozījums pēdējā kalendārajā gadā (EUR):

Uzņēmuma vadītājs:

Kontaktpersona ar „GS1 Latvija”:

https://gs1lv.org/statuti
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Mobilais tālrunis:

E-pasts:

Datums

*Pievienojot pilnvaru.

Amats:

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Vārds: Uzvārds:

Fiksētais tālrunis:

       Nepiekrītam rēķinu saņemt elektroniski, lūdzam to sūtīt pa pastu uz uzņēmuma

      Piekrītam, ka „GS1 Latvija” rēķini tiek sūtīti elektroniski no gs1@gs1lv.org uz mūsu e-pasta adresi:

Rēķinu kontaktpersona:

      informēt par uzņēmuma informācijas (adreses, tālruņu, e-pasta,  vadītāja, kontaktpersonas) u.c. izmaiņām.

E-pasta adreses izmaiņu gadījumā apņemamies par to informēt „GS1 Latvija” pa e-pastu gs1@gs1lv.org vai zvanot
pa tālruni 67830822 vai mob.27334458.

      juridisko adresi
      pasta adresi

Apņemamies:

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas* paraksts

      savlaicīgi maksāt ikgadējo biedra maksu saskaņā ar „GS1 Latvija” Padomes noteikto likmi un kārtību;
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