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ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Vincze Tibor Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tájékoztatjuk, hogy Zalaapáti Kirendeltség

A változás nem jelenti a település elhagyását.

A helyi kiszolgálá s fenntartása érdekében 2018. július
környezetben ( 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca
alkalommal: 

szerda: 
napon. 

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy szövetkezetünk 55 kirendeltségben nyújt szolgáltatást ügyfeleinek, 
ennek alapján javasolhatjuk akár a 
forgalmazásra, ahol felkészült kollégák segítenek pénzügyeik intézésében.

A Hévízi Kirendeltség  nyitva tartása valamennyi munkanapon biztosított lesz:

hétfő, kedd, szerda: 
csütörtök: 
péntek: 

A Hévízi Kirendeltség  elérhetősége:
Cím: 8380 Hévíz Széchenyi utca 66.
Telefonszám: +36 83 /545

Az átszervezés semmilyen technikai változást nem eredményez, bankszámla számuk is változatlan 
marad. 

Természetesen valamennyi ügyfelünket megfelel

Megkülönböztetett tisztelettel kérem kényszer
tagjait. Amennyiben az átszervezéssel kapcsolatban kérdése merül fel, k

Tisztelettel ajánljuk magunkat a jöv

Zalaegerszeg, 2018. július 13. 
      
 

(+36 92) 549-470 Fax: (+36 92) 549-473 
 

050411, Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága | Adószám: 10115521-4-20 

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 

részére 

Kirendeltség  működését 2018. július 23.  napjától átszervezzük.

A változás nem jelenti a település elhagyását.  

s fenntartása érdekében 2018. július  23. napjától a megszokott helyen és 
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca  139.) nyújtjuk szolgáltatása

7:30-11:30-ig és 12:00-16:00-ig

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy szövetkezetünk 55 kirendeltségben nyújt szolgáltatást ügyfeleinek, 
ennek alapján javasolhatjuk akár a Hévízi  egységünket is a választásuknak megfelel
forgalmazásra, ahol felkészült kollégák segítenek pénzügyeik intézésében. 

nyitva tartása valamennyi munkanapon biztosított lesz: 

7:30-11:30-ig és 12:00-16:00-ig,
7:30-11:30-ig és 12:00-17:00-ig,
7:30-13:00-ig 

ősége: 
8380 Hévíz Széchenyi utca 66.  

83 /545-955 vagy +36 83 /545-953 

Az átszervezés semmilyen technikai változást nem eredményez, bankszámla számuk is változatlan 

Természetesen valamennyi ügyfelünket megfelelő módon tájékoztatjuk a változásról.

Megkülönböztetett tisztelettel kérem kényszerű döntésünkről tájékoztassa az Ön által vezetett testület 
tagjait. Amennyiben az átszervezéssel kapcsolatban kérdése merül fel, keressen minket bizalommal.

Tisztelettel ajánljuk magunkat a jövőben is, a további együttműködés reményében.

  M7 Takarék Szövetkezet 
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Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy szövetkezetünk 55 kirendeltségben nyújt szolgáltatást ügyfeleinek, 
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Az átszervezés semmilyen technikai változást nem eredményez, bankszámla számuk is változatlan 

 módon tájékoztatjuk a változásról. 

l tájékoztassa az Ön által vezetett testület 
eressen minket bizalommal. 

ködés reményében. 


