
Company Assistant Service Kst.



Cég�nk, a Company Assistant Ser�ice Kst. eg� 

folyamatosan fejlődő, minőségi székhelyszolgáltatást 

ny�jtó vállalkozás.

Célunk, hog� a velünk szerződött par��ereink cégeinek a 

működtetésből adódó kötelezettségeit eg� igényes, szép 

kör�yezettel, precíz adminiszt�ációval, és magas szint� 

üg�félkezeléssel teg��k eg�szer�bbé.

Engedje meg, hog� körbevezzesük Önt irodánkban.

Teljes kör� cégszolgálat,
minőségi cégeknek!

 

 
 

  



Irodánk, mely eg�ben a szolgáltatásunk helyszíne, 

kellemes kör�yezetben, Budapesttől kényelmes 

távolságban, Csomádon várja a székhelyszolgáltatást 

igénylő üg�feleket.

Eg��e több olyan vállalkozás jön lét�e, mely�ek nincs 

szüksége a hétköznapokban irodára, azonban 

előfordulhat olyan helyzet, amikor szükséges lenne eg� 

ny�godt kör�yezet, irodai infrast��kt�ra, eg� hivatalos 

ellenőrzés meg�elelő lebonyolítása.

Mi ehhez ny�jt�nk segítséget a szolgáltatásunk részét 

képező irodahasználattal.

KÖZELSÉG



Csomád több mint két évtizede ipar�zési adó-mentes 

település, azok a cégek, amelyeknek itt van a székhelye, 

mentesülnek a helyi adónem befizetése alól.

Ez nag� segítség az újonnan induló cégek életében, a már 

régóta jövedelmezően működök esetében pedig jelentős 

meg�akarítást jelenthet.

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS





A székhelyszolgáltatás sok szempontból érzékeny ter�let, 

bizalmatlanság övezi azokat a cégeket, akik ilyen 

szolgáltatást ny�jtanak, illet�e vesznek igénybe.

Cég�nk ezér� a maximális biztonság�a törekedve végzi 

munkáját a tör�ényi háttér betar�ásával, hivatalos 

működési engedéllyel, hosszú évek háttér�apasztalatával, 

valamint cég�g�előrendszer alkalmazásával.

BIZTONSÁG





Az idő mindannyiunk életében hangsúlyos tényező, eg� 

vállalkozás életében is fontos a g�ors és hatékony 

üg�intézés, az eg�szer�en visszakövethető adattárolás és az 

esetlegesen felmer�lő eg�edi kérések, problémák r�galmas, 

üg�félközpont� kezelése.

Munkatársaink örömmel állnak rendelkezésre.

KÉNYELEM







Barátságos kör�yezet fogadja par��ereit megbeszélései, 

tárg�alásai alkalmával.

Külön tárg�alószobánk kiváló helyszínt biztosít 

szerződéskötésekhez vag� az esetleges hatósági 

vizsgálatokhoz is.

ELEGANCIA



SZOLGÁLTATÁSI CSOMAGOK

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI CSOMAGUNKBA olyan 

standard székhelyszolgáltatói feladatok tar�oznak, mint:

Székhelyhasználatot engedélyező nyilatkozatot állít�nk ki.

Névtábláját díjmentesen kitesszük, közter�let�ől jól látható hely�e.

Az át�ett leveleket szkenneljük, és e-mailben azonnal, eg� munkanapon belül

továbbítjuk üg�felünknek.

Bizonyos leveleket (előzetes eg�eztetés után) tovább küldünk üg�felünk

köny�előjének, és/vag� üg��édjének, elősegít�e a gördülékenyebb üg�intézést.

A székhely�e érkezett leveleket előre eg�eztetett időpontban személyesen át�eheti

csomádi irodánkban, vag� díj ellenében tovább postázzuk Önnek

A postai meghatalmazás beny�jtását a csomádi postára Ön helyett át�állaljuk, 

ezzel is időt takarít�a meg.

Csomádi irodánkban ing�enesen biztosít�nk kult�rált tárg�alási lehetőséget 

külön tárg�alószobában.

ALAP CSOMAGUNKBA olyan standard székhelyszolgál-

tatói feladatok tar�oznak, mint:

Székhelyhasználatot engedélyező nyilatkozatot állít�nk ki.

Cég�ábláját díjmentesen kitesszük, közter�let�ől jól látható hely�e.

Az át�ett leveleket szkenneljük, és e-mailben azonnal, eg� munkanapon belül

továbbítjuk üg�felünknek.

Bizonyos leveleket (előzetes eg�eztetés után) tovább küldünk üg�felünk

köny�előjének, és/vag� üg��édjének, elősegít�e a gördülékenyebb üg�intézést.

A székhely�e érkezett leveleket előre eg�eztetett időpontban személyesen át�eheti

csomádi irodánkban, vag� díj ellenében tovább postázzuk Önnek

A postai meghatalmazás beny�jtását a csomádi postára Ön helyett át�állaljuk, 

ezzel is időt takarít�a meg.

Csomádi irodánkban ing�enesen biztosít�nk kult�rált tárg�alási lehetőséget 

külön tárg�alószobában.



KÉNYELMI CSOMAGUNKBAN olyan plusz szolgáltatásokat 

ny�jt�nk üg�feleinknek, amelyek nem mindeg�ik 

székhelyszolgáltatónál találhatóak meg:

Székhelyhasználatot engedélyező nyilatkozatot állít�nk ki.

Cég�ábláját díjmentesen kitesszük, közter�let�ől jól látható hely�e.

Az át�ett leveleket szkenneljük, és e-mailben azonnal, eg� munkanapon belül

továbbítjuk üg�felünknek.

Kiemelt fig�elmet kívánó küldemény érkezése esetén (pl.: adóhatóság�ól, bíróság�ól),

akár SMS-ben is ér�esítést küldünk.

Bizonyos leveleket (előzetes eg�eztetés után) tovább küldünk üg�felünk

köny�előjének, és/vag� üg��édjének, elősegít�e a gördülékenyebb üg�intézést.

A székhely�e érkezett leveleket neg�edévente postai úton, díjmentesen továbbítjuk

Önnek, vag� előre eg�eztetett időpontban személyesen átadjuk.

Csomádi irodánkban ing�enesen biztosít�nk kult�rált tárg�alási lehetőséget külön

tárg�alószobában.

A postai meghatalmazás beny�jtását a csomádi postára Ön helyett át�állaljuk, ezzel

is időt takarít�a meg.

Az Önkor�ányzathoz tör�énő bejelentést elekt�onikus úton, az Üg�félkapu

alkalmazásával biztosítjuk, amennyiben meghatalmaz minket.

További kedvezmény� t�dunk biztosítani, minden olyan esetben, amikor több

szolgáltatásunkra is igény� tar� (pl.: köny�elés, adótanácsadás)



KÖSZÖNJÜK, HOGY VELÜNK TARTOTT!

Amennyiben meg�isztel bennünket bizalmával, cégének 

eg� elegáns kör�yezetben, magas színvonalon, 

üg�félközpont� megközelítéssel végzett szolgáltatást 

ny�jt�nk, meg�juló törekvésekkel és folyamatos 

fejlődéssel.

Keressen bennünket bizalommal!





Teljes kör� cégszolgálat,
minőségi cégeknek!

Company Assistant Ser�ice Kst.

2161 Csomád, Levente utca 14/a.

+36 70 881 48 68

+36 70 881 48 69

info@cass.hu

www.cass.hu


