
Gratis Plusz Auracentrum Kft 2000 Szentendre Nefelejcs u. 4.  
tel: 06 309 900 144  06 20 571 2111 

adóig.szám: 12049466-2-13Pfjsz: OTP 11703006-20378516  
www.auracentrum.hu    info@auracentrum.hu 

1

Az Aura Video Station (AVS) bioenergia és auramérő
rendszer alkalmazása nyílt napokon, szponzori, vállalati 
napokon, családi eseményeken, tömegsport 
rendezvényeken. 
 
1. Bemutatkozás. 
 
A Gratis Plusz Auracentrum Kft 2003 óta forgalmazza és 
működteti Magyarországon az amerikai Inneractive 
Enterprices Ltd. Auraleképző és -elemző rendszerét. Az 
eltelt idő alatt az aurarendszer angol nyelvű szoftverét és 
az elemzési listákat átültettük magyar nyelvre és saját 
egyedi programjainkkal speciális – több mérésből álló  
auraelemzéseket is készítünk, mérésnyilvántartási 
lehetőséggel.. 
 
Jelenleg Magyarországon több mint 40 AVS rendszer működik. A rendszer használóinak nagyobb 
része az Auracentrum hálózati tagjai. Auracentrum  tagjai, csak azok lehetnek, akik rendelkeznek az 
Auracentrum által kiadott auraelemzői képesítést igazoló oklevéllel. Az oklevél igazolja, hogy az 
adott Aura Video Station rendszer tulajdonosa elsajátította az AVS rendszerek mérési és 
auraelemzési módszertanát, illetve ismeri, elfogadja és betartja az Auracentrumok tagsági 
viszonyához kapcsolódó előírásokat, feltételeket. 
 
Az Auracentrum  tagjai részére különféle szolgáltatásokat biztosít: 
 

- közös reklámok szervezése 
- programfrissítések készítése 
- mérési helyek szervezése 

(rendezvények számára) 
- kutatások, kísérletek publikálása 
- előadásanyagok készítése 
- reklámgrafika készítése 
- tanfolyamok szervezése 

 
és egyéb tevékenységek. 
 

A Gratis Plusz Auracentrum Kft egyéni szervezésben folyamatosan vesz részt különféle 
rendezvényeken, ahol színvonalas auraelemzési tevékenységével és szolgáltatásaival emeli a 
rendezvény színvonalát. A rendezvények eddig egyéni megkeresés alapján történtek, de ebben az 
évben sikeresen működünk együtt azokkal a rendezvényszervezőkkel, akik megkeresnek 
bennünket. 
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A rendszer működési elve, kifejlesztésének rövid története. 
 

Amerikában, elsősorban katonai vonalon történtek olyan kísérletek - még az ötvenes és hatvanas 
években, - amikor Kirlian orosz tudós által bebizonyított, az élőlényeket és tárgyakat körülvett 
aurából próbáltak kivenni, kikövetkeztetni olyan információkat, amelyek alkalmasak arra, hogy 
emberi jellemekről, személyiségjegyekről és testi szellemi állapotokról lehessen elemzéseket, 
adatokat szerezni. Kérdések sora vetődött fel. Ki alkalmasabb bizonyos területekre, kinek magasabb 
a tűrőképessége, kinek jobb a fizikai állapota, kinél tapasztalható pszichés gyengeség stb…. 
A folyamatos kutatások első fázisában a nagyhatalmak olyan különleges képességű személyeket 
alkalmaztak, amelyek érzékelték, azaz látták az aurát és azok működését. 
Többezer katonát „néztek” meg az auralátók” és az eredményeket rögzítették. Emellett a 
katonáknak pszichológusok speciálisan kidolgozott tesztkérdéseket tettek fel, amelyek egyéni 
véleményekkel, látásmódokkal, viselkedéssel, döntéssel kapcsolatos válaszok és reakciók közötti 
választási lehetőségeket tartalmaztak. Az auralátók által folyamatosan kontrollált színeket, azok 
változásait és a tesztekre adott válaszokat számítógépes adatbázisba gyűjtötték és egy megadott 
rendszer alapján feldolgozták azokat  
 

A feldolgozás eredményeképpen megszületett az aura 
– színskálája és a hozzájuk tartozó színszemélyiség 
pszichológiai módszertan.  
 
A módszertan adott auraszínhez kapcsol különféle 
emberi tulajdonságokat, személyiségi jegyeket, 
viselkedési formákat. 

 
Az auralátók és a pszichológusok mellett elsősorban a 
gyengeáramú méréstechnikában jártas fizikusokat is bevontak a 
kísérletezésbe. Olyan hatékony, tömeges mérésre is alkalmas 
mérési eljárást kívántak kidolgozni, amely alkalmas arra, hogy a 
méréseredményekkel hitelesen megjeleníthető legyen az emberi aura 
és annak változásai. A kutatók többéves kutatómunka 
eredményeként megalkották a bioenergia visszacsatolás elvén 
működő bioszenzort.  
A bioszenzor alapvető szerepe, hogy csupán az emberi tenyérről képes leolvasni olyan 
mérőadatokat, amely alapján leképezhető az emberi energiarendszer állapota, annak változása és a 
lehetőségek figyelembe vételével megrajzolható az emberi aura és csakra is. 
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Az Aura Video Station mérőeszköze egy 17 gombos biofeedback, amely másodpercenként méri a 
tenyér különböző pontjainak hőmérséklet és testellenállás változásait úgy, hogy a másodpercenként 
feldolgozott mérési adatoknak megfelelően a gombokon keresztül adott nagyságú bioelektomos 
rezgést juttat el a tenyér meridián pontjain keresztül az emberi test különböző részeihez. A 
biovisszacsatolás elvének alkalmazásával egy folyamatos mérésláncolat jön létre, amelynek 
eredményeképpen a műszer feldolgozza és továbbítja a mérési adatokat a számítógép felé.  
 
A számítógép a másodpercenként beérkező méréseket dolgozza fel különböző szempontok szerint: 
 
a. Az aura meghatározása: 

 

Az aura az emberi test és az azt körülvevő energiarétegek fogalmát jelenti. Az Aura Video 
rendszere az alsóbb, úgynevezett fizikai és érzelmi rétegeket képes meghatározni, de a 
méréseredmények feldolgozásával lehetőséges a szellemi, azaz spirituális képességek kielemzése is. 
A méréssorzatok, azaz újjanként mért változások nemcsak az energiarendszert (aurát), hanem az 
azokat működtető energiaközpontokat (csakrákat) is képesek analizálni, kielemezni. A mérések 
alapján meghatározható a csakrákban végbemenő energiaáramlás, azaz a csakraműködés 
intenzítása, az energiaáramlások változásának ingadozása, az átáramlott energia nagysága. Ezek 
alapján határozható meg alul, vagy túlműködő csakraállapot, esetleg egy harmónikus csakraállapot. 
 
A mérések a jelenlegi technikai és méréstechnikai háttér mellett az aurából a következőt képes 
megállapítani: 

- aura nagysága, mérete 
- aura színe a következő területekre vonatkoztatva: 

- fej 
- középső test 
- láb 
- jobb oldal 
- bal oldal 
 

- energiahiányos területek (a fenti részeket figyelembe véve) 
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- túlzott energiaműködésű területek (alapjában a fej és a szív területére vonatkoztatva 
- aura intenzítása (erős konturos szín – gyenge, tompa, szürkés szín) 

 
A fentiekben megadottt testrészekre vonatkoztatott méréseredményekből képezi le a rendszer a 
megfelelő színű szeleteket és állítja össze az aurát. Az összeállított aura közötti színátmenetel 
árulkodik arról, hogy a test különböző részein mennyire egyenletes az energiaeloszlás. 
 
A mérések megszakítás nélkül végezhetők így a méréseredmények folyamatosan láthatók a 
számítógép LCD kijelzőjén.  Ez alkalmassá teszi a felhasználót arra, hogy folyamatosan láthassa 
egy eszköz, vagy módszer, vagy valamilyen ismeretlen energia gyógyító (illetve nem gyógyító) 
hatásának nagyságát, erősségét, intenzítását. 
 
A méréseredmények eltárolhatók, ezáltal egy kezelés előtti és utáni állapot, illetve akár egy 
kezeléssorozat is kielemezhető.

b./ Bioenergiai grafikonok. 
 
Az aura és csakra meghatározásán kívül a számítógépbe beérkező méréseredmények 
feldolgozásával különféle energiai felmérés is elvégezhető és megjeleníthető.
Ezekre a rendszer a következő grafikonokat biztosítja: 
 

- Szellemi frisseség állapota diagram: 
 
A SZELLEMI ÁLLAPOT GRAFIKON a másod-
percenként mért testhőmérséklet változásainak folyamatos 
összehasonlításával méri az energiarendszer az emberi teljesítmény 
képességének, szellemi frisseségének energiaállapotát, kondícióját. 
 

- Fizikai frisseség állapota diagram: 
 
A RELAXÁCIÓS GRAFIKON zöld oszlopa a tenyér adott 
területén mért testhőmérséklet folyamatos elemzésével 
mutatja a fizikai relaxációs vagy stressz szintjét. A bal oldali 
KÉK OSZLOP a mérőműszer mérőbázisa, amely a környezeti 
hatásokat veszi figyelembe! A ZÖLD OSZLOP magassága és a bal 
oldali viszonyszám alapján mutatja a személy RELAXÁCIÓ 
SZINTJÉT, azaz testének  fizikai állapotátát.  
 

- Érzelmi állapot diagramja: 
 

Az ÉRZELEM MÉRŐ MŰSZER 30 másodperces 
intervallumban ábrázolja a mért személy érzelmi reakcióit, 
gondolatait és belső érzéseit. Az időgrafikon csúcsainak 
intenzítása  jelzi az érzések és gondolatok pillanatnyi 
reakcióját, változását. 
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- Energia összetétel grafikonja 
 

A KÖRDIAGRAM áttekintést ad arról, hogy a 
méréskor hogyan oszlanak meg mért személy 
bioelektromos energiái a TEST, az ÉRTELEM és 
SZELLEM kategóriák között. 

 

- Egyensúly állapot diagram (Jobb és bal oldal) 
 

A két mutató megmutatja a mért személy YIN-YANG 
EGYENSÚLYÁT. A rövid mutató az 
energiarendszerének  YIN-(női-bal) tulajdonságait 
(energiafogadó), a hosszú mutató a YANG-(férfi-jobb) 
tulajdonságait (energiaadó) mutatja meg.  

 
Harmónikus állapotban a két mutató fedi egymást, vagyis a mért személy energiafogadása és 
energiaadása egyensúlyban van. 
 

- Energia szint grafikon 
 
Az ENERGIA SZINT GRAFIKON a bőr elektromos 
aktivitásának mérésével megmutatja a test fő részeinél 
tapasztalt energiák rezgéstartományát.  
 
A mért területek: -fej, - nyak, váll, mellkas-  has, 
gyomor, - alsótest 
 
Ha a szervezet minden része azonos frekvencián rezeg, akkor az egyenlő állású oszlopok jelzik a különböző
energiacsatornák harmóniáját a test minden területén.  Az egyenlőtlen állású oszlop(ok) mutatják, hogy a test 
mely részén alacsony az energiaérték, hol nincs harmonikus állapot, szervezetének egy része billent ki az 
egyensúlyi helyzetéből. A mért személyre jellemző energiák rezgéstartományát a diagram az alacsony 
100.000-es értéktől a felső 1.500.000-os értékig mutatja ki. 
 

- Csakra állapot grafikon 
 

A grafikon a csakrák energiavezetési képességének pillanatnyi állapotát mutatja meg. Mivel a 
csakrák kapcsolatba hozhatók különböző szervekkel, mirigyekkel, illetve a mért személy fizikai, 
szellemi és érzelmi állapotával, ezért a grafikonok fontos szerepet töltenek be a méréselemzésben. 
 

GYÖKER SZEX ERO SZIV TOROK HARMADIK KORONA 
SZEM 
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- Aura mérete grafikon 
 
Az rendszer közvetlen méréssel a fizikai aura méretét 
képes meghatározni, amely egészséges ember esetén 
hozzávetőlegesen 2 méter lehet. A 100 % felel meg 
ennek az értéknek. Ennél alacsonyabb érték arányosan 
kisebb auraméretet takar. 
 

- Aura és csakra aránya grafikon 
 
Az emberi energiarendszer és az azt működtető
energiaközpontok, vagyis a csakrák közötti kapcsolat 
meghatározásával információt lehet kapni arról, hogy a 
szervezet energiaháztartása milyen állapotban van. Magas 
érték esetén kellő energiával rendelkezik, alacsony érték 
esetén a mért személy folyamatosan felhasználja az 
energiatartalékait. 
 

c. Személyiségelemzések az aura színe alapján  
 

„Ha képesek lennénk időt szakítani arra, hogy megvizsgáljuk azoknak a személyeknek az auraszíneit, 
akik körülvesznek bennünket, akkor a változatos színek alapján megállapíthatjuk, hogy mennyire eltérő
személyiségjegyekkel és különböző viselkedési mintákkal rendelkező emberekkel vagyunk 
kapcsolatban. Vannak olyan emberek, akik kifelé fordultak, extrovertáltak, vagy 
„szórakozáscentrikusak”. Egyesek részletorientáltak, elemzők és strukturáltak, ellenben mások 
nyugodtak, békések és introvertáltak. Egyszerű megfigyeléssel a pszichikai és érzelmi viselkedés, a 
különféle hitrendszerek és nagyon különböző motivációk skáláját tapasztalhatjuk meg környezetünkben, 
társadalmunkban. 

Kutatók, pszichológusok és más szakemberek számos személyiségrendszert dolgoztak ki, hogy 
rájöjjenek, hogyan gondolkoznak, éreznek és fejlődnek az emberi lények. Továbbá arra is törekedtek, 
hogy megtudják, milyen törvények és milyen fizikai, érzelmi, mentális és spirituális tulajdonságok és 
viselkedésminták szabályozzák az emberek mindennapi életét.  

Az emberi személyiségek, viselkedésminták megértésében és a gyakorlati modell megalkotása során 
az egyik nehézség az, hogy az emberi lény sokkal összetettebb, mint a kövek, növények vagy bármely 
meghatározott állatfaj. Komplexitásunk egyetlen és legfontosabb oka nem csak az egymás közötti, 
hanem a környezetünkkel való interakció is.  

Egy másik nehézség, mely a lehetséges felismerést megnehezíti, hogy a bolygónkon használt és 
beszélt nyelvek száma rendkívül magas. Minél jobban igyekszünk megérteni az emberi természet 
komplexitását, és minél jobban igyekszünk egy közös nyelvet kialakítani a bolygónkon, annál inkább 
megértjük, milyen tanulságos és hasznos is lehet egy „minden nyelven beszélő” személyiségmodell.”  
 

„A „Színszemélyiségek” a bizonyos színek és nagyon specifikus személyiségjegyek, 
viselkedésminták, elme/test reakciók, hitrendszerek, érzelmi és mentális állapotok közötti kapcsolatra 
utal. Átlagos emberi lényként adott életciklusban a különféle színszemélyiség típusokból általában csak 
egyet vagy kettőt tudunk felmutatni. Ezek a színszemélyiség típusok világosan tükrözik, hogyan abban 
az időszeletben hogyan valósítottuk és hogyan éljük meg az életünket. Információval szolgál várható 
reakcióinkról, az ambícióinkról, motivációinkról és belső tapasztalásainkról. 
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A színpszichológia és a különböző pszichológiai színprofil-tesztek a múltban megpróbálták ezeket az 
információkat arra használni, hogy az embereknek jobban megismerjék és megértsék magukat, belső
énjüket. Emellett az egymással különféle kapcsolatban lévő egyéneknek a kölcsönös információcsere 
segítségével lehetőséget ad arra, hogy jobban megismerhessék, megértsék egymást. A színpszichológiát, 
a színek és az emberi psziché közötti kölcsönhatását, jelenleg világszerte számos tanácsadó, 
pszichológus, gyógyító és terapeuta alkalmazza.” 
 J. Fisslinger 
 
Az Aura Video Station egyik szolgáltatása a mérési adatok feldolgozása alapján meghatározza a 
mért személy színszemélyiségét a pillanatnyi életciklusának és testi, szellemi és lelki állapotának 
függvényében. 
 

A színek bizonyos viselkedésmintákat tükröznek, melyeket bármely előítélet vagy értékrendszer 
nélkül, sokéves tapasztalatok alapján határoztak meg. A színszemélyiségek által meghatározottak 
csupán irányt mutatnak, teljes egészében az egyéntől függ, hogyan éli meg a különböző fajtájú és 
specifikus tulajdonságokat.  
 

Johanes Fisslinger  
A rendszer feltalálója 
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Képek 
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Benkő Péter 
 

Bíró Ica 
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Keresztes Ildikó 
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Szentpéteri Csilla 
 

Gergely Gábor 
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A megkeresések gyakorisága miatt rendezvényszervezők részére elkészítettük 
speciálisauramérési szolgáltatásunkat: 

 

Rendezvényszervezők számára nyújtott szolgáltatásaink 
bemutatása: 

 
- Az adott rendezvényen a megadott számú géppel felvonulunk 
 - több gép esetén kedvezményt adunk 
- A rendezvényszervező biztosít:  
 - mérőhelyet 
 - áramot 
 
- Az auramérés kapacitása: 8-10 percenként lehet bemérni és 

elemezni 1 személyt. Egy óra alatt gépenként nyomtatás nélkül 
6-8 főt, nyomtatás esetén 5 főt tudunk fogadni. 

 
- A mérés nem kerül eltárolásra. 
 
- Egy géppel egy alkalommal maximum 4 órás folyamatos mérés, 

illetve 6-8 órás szünettel rendelkező mérést biztosítunk ( 6 órás 
mérés esetén 30 perc, 8 órás mérés esetén 1 órás szünettel) 

 
- A tapasztalatok alapján a mérésre jelentkezők a helyszínen 

kihelyezett órabeosztáson feliratkozva jelentkeznek. (sorban állás 
elkerülése végett). 

 
- lehetőség van megfelelő együttműködés és egyedi díjazás esetén 
nyomtatás végzésére is. A nyomtatás miatt 1 óra alatt kevesebb 
mérést tudunk elvégezni! 
 
- lehetőség van a nyomtatáson feltűntetni az esemény 

házigazdájának adatait, képét, emblémáját, címét, 
reklámszövegét stb..). Ehhez az esemény előtt le kell adni a 
megfelelő anyagokat, adatokat, képeket. 

 
- A rendelkezésre álló Auracentrumos rendszerek alapján egy 

napon több rendezvényen több géppel is részt tudunk venni. 
 
- A szolgáltatásokat a rendezvényszervezők az általunk megadott 

árlistán rendelhetik meg, írásban, illetve mailen keresztül. 
 
- A rendeléseket minden esetben visszaigazoljuk. 
 
- A szolgáltatásainkról a rendezvény végén készpénzes, illetve 

átutalásos számlát adunk. 
 
- Kiegészítő szolgáltatásokat biztosítunk – grafológus, aszrtológus, 

volldiagnosztikus, kártyajós és sorselemző.
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3. Tapasztalataink: 
 
Az elmúlt 2 év alat számos rendezvényen vonultunk fel, nem egyedi hanem tömegmérésre. 
A tapasztalatok alapján biztosan állíthatjuk, illetve a referenciák alapján ellenőrizhető, hogy minden 
rendezvényen, ahol résztvettünk nagy sikert aratott az auramérés. A rendelkezésre álló időket a 
mérésre jelentkezők kitöltötték. 
 
Referenciák 2005-2007 
 
Bécs-Budapest Maratoni (8 gép/állomás). 
SCANIA napok – 2005 (1 gép/évente) 
EXPO  2005-2006  – (2 gép). 
MICHELIN nyílt nap (2 gép). 
DATASCAN nyílt nap (2 gép/ évente). 
KENGURU GOLD gyereknap (3 gép/évente). 
EURO Kft. Nyílt nap (1 gép/évente). 
Johnson & Johnson rendezvény 2 gép 
Vegyépszer rendezvény 2 gép 
Dréher rendezvény 3 gép 
DM rendezvény 
AURACENTRUM nyílt nap (5 gép/évente). 
ESKÜVŐI rendezvények, családi összejövetel (születésnap, névnap) (alkalmanként 1 gép). 
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4. ÁRAJÁNLAT RENDEZVÉNYSZERVEZŐK SZÁMÁRA: 
Árajánlatunk 2007 december 31.-ig érvényesek! 

Áraink nem tartalmazzák a forgalmi adó (20%) értékét! 

1 gépes mérés óradíja (nyomtatás nélkül) nettó10.000 Ft/óra/gép 
Nyomtatás Nyomtatással 

 nélkül 
 6 fő/óra 5 fő/óra 

mérés/gép: 4óra:  24 20 mérés 
5 1/2 óra  33 28 mérés 

 7  óra 42 35 mérés 
 
nyomtatás: 4 óra: 8.000 Ft 
 5 1/2 óra 10.000 Ft 
 7 óra 12.000 Ft

Nyomtatás nélkül
Nyomtatással 

4 óra 
mérés 

nincs szünet 

40.000 Ft 
48.000 Ft 

 
Nyomtatás nélkül
Nyomtatással 

5-1/2 óra 
mérés 

30 perc szünet 

55.000 Ft 
65.000 Ft 

 
Nyomtatás nélkül
Nyomtatással 

8-1 óra 
mérés 

1 óra szünet 

70.000 Ft 
82.000 Ft 

 
Több gép igénylése esetén a mérések árából 20% kedvezményt adunk! 
Minden további gép esetén a mérés óradíja (nyomtatás nélkül) nettó 8.000 Ft/óra/gép 

Nyomtatás Nyomtatással 
nélkül 

Összmérés/gép: 4óra:  24 20 mérés 
5 1/2 óra  33 28 mérés 

 7 óra 42 35 mérés 
 
nyomtatás: 4 óra: 8.000 Ft 
 5 2/2 óra 10.000 Ft 
 7 óra 12.000 Ft 

Nyomtatás nélkül
Nyomtatással 

4 óra 
mérés 

nincs szünet 

32.000 Ft 
40.000 Ft 

 
Nyomtatás nélkül
Nyomtatással 

5-1/2 óra 
mérés 

30 perc szünet 

44.000 Ft 
54.000 Ft 

 
Nyomtatás nélkül
Nyomtatással 

8-1 óra 
mérés 

1 óra szünet 

56.000 Ft 
68.000 Ft 

 
Kiszállási díj: (Szentendre- célállomás oda-vissza) 
Kiszállás: Budapesten belül   0 Ft 

Vidék1 (két gép esetén 0 Ft) 50 Km-ig    3.000 Ft 
Vidék2   50 Km-ig    7.000 Ft 
Vidék3  100 Km-ig  14.000 Ft 
Vidék4 250 Km-ig  26.000 Ft 

Speciális szolgáltatásunk: 
 
A megjelenő igények alapján beindítottuk EXPRESS aurafotós szolgáltatásunkat, ahol családi 
rendezvény keretében kizárólag az ünnepelt pár, születésnapos személy páros, illetve egyedi 
aurafotóját, auraelemzését elkészítjük és az erre az alkalomra tervezett formában lenyomtatjuk. 
A szolgáltatást Budapesten és környékén (20 Km) előre történő egyeztetéssel tudjuk vállalni. 
 
Esküvői
EXPRESS  

Páros aurakép  
 - páros kép 

 - 2*15 oldalas elemzés  

25.000 Ft 

Születésnapi- 
névnapi EXPRESS 

Ünnepelt auraképe 
 - A/6 aurakép 
 - 2* 15 oldalas elemzés 

15.000 Ft 

Az Expess szolgáltatásunk kizárólag az ünnepelt(ek) aurafényképezésére vonatkozik! Mások 
mérésére az árakat megállapodás szerint, illetve a rendezvényekre képzett árainkat érvényesítjük. 
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5. Auracentrumok etikett szabályai: 
 

- Az Auracentrum képviselője a rendezvényen nem tesz ki saját reklámot, plakátot, 
mindenben a rendezvényszervezőt és a rendezvénytartót képviseli. 

- Kizárólag a megállapodásnak megfelelő szolgáltatást nyújtja. 
- Eltérő igény esetén mindenben egyeztet a rendezvényszervezővel 
- Betartja a rendezvényszervező által meghatározott szabályokat, feltételeket. 
- Az Gratis Plusz Auracentrum Kft képviseletében, csak Auracentrum oklevéllel rendelkező

auraelemző vesz részt. 
- Áraink minden általunk delegált Auracentrumosra érvényesek. Árainktól eltérő auramérési 

szolgáltatástól az Auracentrum elhatárolódik és annak színvonaláért, szolgáltatásaiért 
felelőséget nem vállal. 

 

6. Megállapodás 
 
- A Gratis Plusz Auracentrum Kft és a Rendezvényszervező közös kétoldalú megállapodást köt, 
amelyben meghatározzák a szolgáltatás típusát és lefektetik az együttműködés szabályait. 
 
Kapcsolatfelvétel: 
 

Dede Éva 
Gratis Plusz Auracentrum Kft. 

Ügyvezető
06 20 571 2111 

Bende István 
Gratis Plusz Auracentrum Kft. 

Ügyvezető
06 30 990 0144 

 


