
 
 

 

 

SZÉKHELY ÉS ADÓSZÁM VÁLTOZÁS 

 

 

Tisztelt partnereink! 

 

Az ALSO 28 országbeli jelenlétének célja mindig is az emberek életének technológia általi jobbá tétele volt.  

Azért, hogy ezt a célt ökoszisztémánk segítségével magyarországi partnereinkkel is el tudjuk érni fontos, 
egyrészt, hogy egyre több releváns terméket tudjunk kínálni, másrészt, hogy egyre jelentősebb piaci 
szereplővé váljunk. 

Ennek érdekében - ahogy arról korábban értesülhettek -, az ALSO Hungary bővítette portfólióját a Ramiris 
Europe Kft. core IT disztribúciós üzletágával, ezzel még több világhírű gyártóval növelve az általunk kínált 
termékek körét. 

Az új felállással célunk piaci jelenlétünk további erősítése és partnereink még jobb kiszolgálása egy 
folyamatosan szélesedő termékpalettával. 

Az ALSO Hungary és a Ramiris csapata ezentúl egy csapatként, egy helyen, együtt dolgozik a közös 
sikerekért, hisz mint tudjuk, egységben az erő! 

 

Ennek kapcsán szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy az integráció részeként az ALSO Hungary Kft. 
székhelye és adószáma a következőre változott: 

 

 

Székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46. 

Adószám: 24149958-2-41 

(A közösségi adószámunk nem változott.) 

 

Kérjük frissítsék adataikat saját rendszereikben, valamint minden küldeményt, szerződést és számlát erre a 
címre várunk/kérünk kiállítani. 

 

Köszönettel, 

Az ALSO csapata  



 
 

 

 

 

SEAT AND TAX ID CHANGE 

 

 

Dear customers, 

 

The goal of the presence of ALSO in 28 countries has always been to improve people’s quality of life through 
technology. 

To reach this goal with the help of our ecosystem together with our Hungarian partners, its important to not 
only offer more and more relevant products but to also to gain a stronger market foothold. 

As a help reaching these targets – as you may be aware already -, ALSO Hungary expanded its portfolio with 
the core IT distribution business of Ramiris Europe, thus adding plenty of worldwide brands to our offerings. 

The aim of the new setup is to strengthen our market presence and improve our service to our partners even 
further with an ever-expanding portfolio. 

The team of ALSO Hungary and Ramiris will work together as one team, at one place for the common 
successes, because as we know unity is strength! 

 

Because of this, we would like to inform you that ALSO Hungary Ltd.’s seat and tax ID has changed. 

 

 

The new seat (address) is: 1139 Budapest, Frangepán utca 46. 

Our new Hungarian Tax ID: 24149958-2-41 

(Our EU VAT ID remains unchanged.) 

 

 

Please update your systems to reflect the above change and please send and issue all deliveries, contracts, 
and invoices to the above address. 

 

Best regards, 

Your ALSO team 


