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WRITE ON THE ANSWER SHEET. 
YOU CAN USE THIS SHEET FOR YOUR DRAFT. 

A feladat megoldásához egy- és kétnyelvű általános szótár használható. 

Ön Márta/Márton Kiss, a Toolsystem Kft. kereskedelmi igazgatója. (Fő utca 45, 9026 Győr) 

Az Ön üzleti partnere, Mr. Jacob Sharpley, a Sharpley’s Shop beszerzési osztályvezetője 
(23, Edgewill Road Rotterdam, Holland, SW2FR3) megrendelt az Önök cégétől 500 darab HSD 25 
típusú kéziszerszámot. 

Sürgősen szükségük van az árura. 

Írjon válaszlevelet 150–180 szóban! 

• Köszönje meg a megrendelést. 
• Adjon árajánlatot és tájékoztatást a szállítási és fizetési feltételekről. 
• Jelenleg csak 200 db szerszám van raktáron, de tud egy másik típust ajánlani, ami egy 

kicsit drágább és jobb minőségű. 
• Ha megfelelne a másik típus is, akkor 1 héten belül tudnak szállítani. 
• Sürgős választ kér. 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

KEY 

 
 

 

BGF NYTK 

B2 
Writing 

English for Business 
50 

minutes 

20 
marks Sample 

First Marker: Second Marker:  Score:  

         

   feladat-
megoldás 

szókincs stílus 
nyelv-

helyesség 
összesen  

Sharpley’s Shop Toolsystem Ltd. 
23 Edgewil Road Fő utca 45. 
Rotterdam, Győr 
Holland SW2FR3 9026 

Attn.: Mr. Jacob Sharpley 

30 March 2010 

Dear Mr. Sharpley 

Thank you for your order of 24 March. We are pleased to send you our quotation for the required 
hammers and screwdrivers. All our prices are quoted CIF Amsterdam, as usual. 

We regret to inform you that at present there are only 200 pieces of the type of drill you ordered. 
However, as we are just launching a higher quality drill with a more sophisticated design, we 
could send it to you at an introductory price of £2.05 to replace the ordered model. If it is 
acceptable to you, we can guarantee delivery of all the items to your warehouse within one week 
of receipt of your order. 

As we have now been trading with you for a year, and the amount of sales has exceeded £1000 
we are pleased to announce that you can settle future accounts on quarterly terms. 

Could you, please, let us know if the above conditions meet your approval. We look forward to 
your urgent reply about your final order. 

Yours sincerely, 

Márta/Márton Kiss  
Export Manager 


