IARRATAS ALT 5
RÁITEAS AR FHORBRAÍOCHT AGUS AR DHÍOLÚINE Ó
FHORBRAÍOCHT
1. Ainm Iarrthóra
Is gá sonraí teagmhála a thabhairt ag deireadh na foirme seo
2. Ainm an Ghníomhaire
Is gá sonraí teagmhála a thabhairt ag deireadh na foirme seo
3. Ionad na Forbraíochta
atá molta:
4. Cur síos ar an
Fhorbraíocht atá
Molta:
5. An bhfuil an fhorbraíocht ina Struchtúr Faoi
Chosaint nó an bhfuil sé laistigh de chúirtealáiste
Struchtúir atá faoi Chosaint?
(Cuir tic sa bhosca cuí)
6. Leas an iarrthóra sa
suíomh:
7. Liosta pleananna,
léaráidí srl a tugadh
isteach leis an iarratas
seo:

8. Síniú Iarrthóra
(nóGníomhaire):
9. Dáta:

Tá
Níl

NÓTAÍ:

(a)

Is gá an táille €80.00 a chur leis an iarratas

(b)

Is gá na nithe seo a leanas a chur leis an
iarratas:
(i)
léarscáil d'ionad an tsuímh,
(ii)
plean de leagan amach an tsuímh,
(iii) ingearchlónna (má bhaineann leis).

DO LUCHT OIFIGE AMHÁIN
Uimh. Thag.
Dáta faighte
Táille Íoctha
Uimhir Admhála

SONRAÍ BREISE TEAGMHÁLA (Iarratas Alt 5)
NÍ BHEIdH SEO AR FÁIL LEIS AN IARRATAS

Tabhair do d'aire:
1) Is riachtanach seoladh an iarrthóra a chur isteach ar an
leathanach seo.
2) Ba mhór an gar é uimhreacha teileafóin a thabhairt anseo
mar bíonn gá in amanna teagmháil phráinneach a
dhéanamh leis an iarrthóir/leis an ghníomhaire.
3) Ní fhoilseofar an leathanach seo mar chuid den chomhad
agus ní bheidh teacht ag an phobal air.
Iarrthóir:
Seoladh (Riachtanach)
Éirchód
Uimhir Theileafóin
(Féach nóta 2 thuas)
Seoladh Ríomhphoist
Uimhir Faics.
Duine/Gníomhaire ag feidhmiú thar ceann an iarrthóra (más ann):
Seoladh

Éirchód
Uimhir Theileafóin
(Féach nóta 2 thuas)
Seoladh Ríomhphoist
Uimh. Faics

Ar chóir gach comhfhreagras a chur chuig seoladh an
ghníomhaire? (sa chás gur luadh gníomhaire ar leathanach 1)
cuir tic sa bhosca cuí
Ba chóir

Níor chóir

(Tabhair do d'aire, le do thoil, má cuireadh tic le 'Níor chóir' gur chuig seoladh
an iarrthóra a chuirfear gach comhfhreagras)

