
Tanúsítvány fordítás HU20/8610

Tanúsítjuk, hogy a(z)

Audax Renewables Kft.
H-1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

Ez a dokumentum egy hiteles elektronikus tanúsítvány, amely csak az Ügyfél üzleti céljaira szolgál. Az elektronikus tanúsítvány nyomtatott változata megengedett, és másolatnak minősül. Ezt a
dokumentumot a Társaság adja ki, az SGS általános tanúsítási szolgáltatásainak feltételei szerint, amelyek a következőkön érhetők el: Általános Szerződési feltételek I SGS. Felhívjuk a figyelmet a
felelősség korlátozására, a kártalanításra és az azokban foglalt joghatósági záradékokra. Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll, és a dokumentum tartalmának vagy megjelenésének
jogosulatlan módosítása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes.
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irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 9001:2015
A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:
Villamos energia kiskereskedelem.

Érvényessége: 2022 október 18 - 2023 június 24 sikeres felülvizsgálatok esetén.

Kiadás: 3. Tanúsítva:  2020 június 25
A tanúsítvány több telephelyre érvényes. A telephelyek adatait a következő oldalon részleteztük.

Jonathan Hall
Global Head - Certification Services

Jóváhagyta:

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/


Tanúsítvány fordítás HU20/8610, folytatás

Audax Renewables Kft.

ISO 9001:2015

Ez a dokumentum egy hiteles elektronikus tanúsítvány, amely csak az Ügyfél üzleti céljaira szolgál. Az elektronikus tanúsítvány nyomtatott változata megengedett, és másolatnak minősül. Ezt a
dokumentumot a Társaság adja ki, az SGS általános tanúsítási szolgáltatásainak feltételei szerint, amelyek a következőkön érhetők el: Általános Szerződési feltételek I SGS. Felhívjuk a figyelmet a
felelősség korlátozására, a kártalanításra és az azokban foglalt joghatósági záradékokra. Ez a dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll, és a dokumentum tartalmának vagy megjelenésének
jogosulatlan módosítása, hamisítása vagy meghamisítása jogellenes.
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Kiadás: 3

Telephelyek:

Audax Renewables Kft.
H-1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.
Audax Renewables Kft.
H-4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Audax Renewables Kft.
H-9027 Győr, Puskás Tivadar utca 10.

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/

