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01-10-043804
17780601-5-44
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képviseli:
továbbiakban, mint „MEGBÍZÓ” vagy Lapker

Bosznay Péter Vezérigazgató

együttesen, mint Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.
I.
PREAMBULUM
MEGBÍZÓ, mobilszolgáltatókkal, telefonkártya és nemzetközi hívókártya beszállítókkal, közüzemi szolgáltatást végző cégekkel,
valamint fizetői kártya kibocsátókkal megkötött szerződései alapján, Megbízott Kiskereskedelmi Partnerei révén, közreműködik a
mobiltelefon és hívókártyák elektronikus egyenleg-feltöltésekben, feltölthető lakossági villamos- és gáz mérők feltöltésében
(prepaid számlafizetés), a fogyasztott villamos- és gáz díjának utólagos kifizetésében (postpaid számlafizetés) valamint fizetői
kártyák feltöltésében Magyarország egész területén
II.
A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA ÉS ALAPVETŐ MEGÁLLAPODÁSOK
II.1. A Megállapodás tárgya
MEGBÍZÓ jelen szerződés alapján a MEGBÍZOTT részére mobil telefon elektronikus egyenleg-feltöltések, elektronikus
hívókártyák, lakossági villamos- és gázmérő előre fizetős feltöltés, a fogyasztott villamos- és gáz díjának utólagos megfizetése,
Prímagáz on-line palack kártya forgalmazásra, valamint fizetői kártyák feltöltése szolgáltatások (a továbbiakban együtt:
Elektronikus Szolgáltatások) nyújtása tekintetében kiskereskedelmi tevékenység végzésére kínál lehetőséget a MEGBÍZOTT
részére, melyek közül a MEGBÍZOTT alább a III.2. pontban megtehető módon választhat.
MEGBÍZOTT vállalja, hogy MEGBÍZÓ által felkínált és általa választott Elektronikus Szolgáltatások értékesítésében
kiskereskedőként közreműködik, az „E” mellékletben leírt kiskereskedelmi üzleteiben.
III.2. A Megállapodás tárgyát képező Elektronikus Szolgáltatások közötti választás
A MEGBÍZOTT az alábbi Elektronikus Szolgáltatások között választhat oly módon, hogy a választott szolgáltatás mellett
ugyanúgy a cégszerű aláírását tűnteti fel, mint ahogyan a jelen Megállapodást aláírja.
III.2.a) mobil telefon elektronikus egyenleg-feltöltések, elektronikus hívókártyák feltöltése, amely a jelen Megállapodás „A”
melléklete szerint fog megvalósulni.
Alulírott MEGBÍZOTT nyilatkozom róla, hogy ezen Elektronikus Szolgáltatás nyújtásában
megbízottként részt kívánok venni:
..............................................................................
III.2.b) feltölthető lakossági lakossági villamos- és gázmérő előre fizetős (prepaid) feltöltés,(Előrefizetett Mérőfeltöltés,
továbbiakban: EM szolgáltatás) fogyasztott villamosenergia és gáz díjának utólagos kifizetés (post paid) számlafizetés, amely a
jelen Megállapodás „B” melléklete szerint fog megvalósulni.
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Alulírott MEGBÍZOTT nyilatkozom róla, hogy ezen Elektronikus Szolgáltatás nyújtásában
megbízottként részt kívánok venni, azzal, hogy ez az Elektronikus Szolgáltatás az
- E-ON,
- az ELMŰ/ÉMÁSZ,
- DÉMÁSZ
- PRÍMAGÁZ
- FŐGÁZ tényleges energiaszolgáltatását jelenti.
..............................................................................
III.2.c) fizetői kártyák feltöltése, amely a jelen Megállapodás „C” mellékletében foglaltak szerint fog megvalósulni.
Alulírott MEGBÍZOTT, cégszerű aláírásommal nyilatkozom róla, hogy ezen Elektronikus Szolgáltatás nyújtásában
megbízottként részt kívánok venni:
..............................................................................
III.2.d) Prímagáz on-line palack kártya értékesítése, amely a jelen Megállapodás „K” mellékletében foglaltak szerint fog
megvalósulni.
Alulírott MEGBÍZOTT, cégszerű aláírásommal nyilatkozom róla, hogy ezen Elektronikus Szolgáltatás nyújtásában
megbízottként részt kívánok venni:
..............................................................................
III.3. Egyéb alapvető megállapodások
A MEGBÍZOTT jelen szerződés teljesítése során további alvállalkozót, teljesítési segédet csakis a MEGBÍZÓ írásos
hozzájárulásával vehet igénybe.
MEGBÍZÓ vállalja, hogy a MEGBÍZOTT-al folyamatosan együttműködve létrehozza és a jogviszony fennállása alatt biztosítja
mindazokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy jelen Megállapodás tárgyát képező Elektronikus Szolgáltatások
igénybevételére lehetőség nyíljon a fogyasztók (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók) számára.
MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a Megállapodás teljesítése érdekében MEGBÍZÓ jogosult alvállalkozók, közreműködők
(teljesítési segédek) igénybevételére, elsősorban a szolgáltatás informatikai háttértámogatás, a szervizszolgáltatás és
ügyfélszolgálati tevékenységek ellátására. MEGBÍZÓ az alvállalkozók és közreműködők teljesítéséért felelősséget vállal úgy,
mint a saját teljesítéséért.
MEGBÍZÓ alvállalkozója: Cardnet Zrt, 1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48 (a továbbiakban Cardnet vagy
RENDSZERINTEGRÁTOR), aki kialakítja és működteti az Elektronikus Szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő elektronikus
rendszert (a továbbiakban: Rendszer).
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés nem hoz létre közöttük, illetve a MEGBÍZÓ beszállítói között általános
képviseleti vagy tulajdonosi kapcsolatot. Mindannyian független szerződő felek és semmilyen módon nem alkalmazottai
egymásnak.
IV.
AZ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK FORGALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK
IV.1. Az Eszközök biztosítása
MEGBÍZÓ az Elektronikus Szolgáltatások Fogyasztók általi igénybevételéhez szükséges POS terminált biztosít a MEGBÍZOTT
részére, annak tartozékaival együtt (a továbbiakban együtt: Eszközök, vagy Terminál). MEGBÍZÓ kijelenti, hogy MEGBÍZOTT
részére biztosított Eszközök működőképesek, anyag- és gyártáshibától mentesek. Az Eszközök és a MEGBÍZÓ központi
tranzakció feldolgozó Rendszere közti kommunikáció vagy vezetékes internet vonalon (LAN) - melynek kiépítése az
elfogadóhelyeken a MEGBÍZOTT feladata és költsége -, vagy a MEGBÍZÓ által biztosított GSM modemen keresztül valósul
meg. MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a GSM adatátvitel lokális jelminősség minősége hatással lehet a szolgáltatás
elérhetőségére. Ebből eredő szolgáltatás kimaradások miatt MEGBÍZÓT felelősség nem terheli.
MEGBÍZOTT vállalja, hogy üzlethelyiségében az Eszközök elhelyezésére alkalmas és biztonságos szabad helyet alakít ki, és
biztosítja a működéshez szükséges elektromos áramot az Eszköztől számított legfeljebb 1,5 m-es távolságra 2 db 220V-os
csatlakozó aljzattal, továbbá kárfelelősségével kapcsolatos jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségeit teljesíti.
MEGBÍZÓ saját költségén gondoskodik az Eszközök telepítéséről és üzembe helyezéséről jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett,
valamint az Eszközök használatára vonatkozó helyszíni oktatásról. Az Eszközök megfelelő használatához MEGBÍZÓ
„Kézikönyvet” bocsát MEGBÍZOTT rendelkezésére.
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IV. 2. Rendszerüzemeltetési díj, kiegészítő jutalék, Elszámolás és Fizetési Feltételek
MEGBÍZÓ az általa telepített valamennyi terminálra egységesen a Megállapodás „D” Melléklet szerinti Rendszerüzemeltetési
alapdíjat számít fel MEGBÍZOTT részére. A MEGBÍZÓ a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény
58.§-ának megfelelően, a határozott idejű elszámolás szabályai szerint állítja ki a MEGBÍZOTT részére a havi elszámolási
időszakot követő 15 napon belül
MEGBÍZÓ MEGBÍZOTT részére kiegészítő jutalékot fizet, oly módon, hogy MEGBÍZÓ a telepített terminál forgalmát havi
gyakorisággal méri és az elért teljesítmény szerinti kiegészítő jutalék értéket adott hónapra meghatározza a Megállapodás „D”
melléklete szerinti kondíciók alapján. A kiegészítő jutalék számítás alapját adó forgalomba a jelen szerződés szerinti termékek
közül a Barangoló és a Neophone termékek kivételével, a terminálon értékesített szolgáltatás forgalma beszámításba kerül. A
számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény 58§-ának megfelelően, a határozott idejű elszámolás
szabályai szerint állítja ki a MEGBÍZOTT helyett saját részére a havi elszámolási időszakot követő 15 napon belül
önszámlázással.
Fizetési határidő: a számla keltétől számított 5, azaz öt naptári nap.
A fizetés MEGBÍZOTT részéről átutalással történik, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra, a számlán található hivatkozási
szám feltüntetésével.
Amennyiben a MEGBÍZOTT a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, úgy MEGBÍZÓ a Ptk. szerinti törvényes kamat
felszámítására jogosult.
Amennyiben MEGBÍZOTT a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy MEGBÍZÓ jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni.
A MEGBÍZOTT vállalja az „F” és „G” mellékletekben meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítését.
IV.3. A POS terminálok üzemeltetése
MEGBÍZÓ vállalja, hogy a POS terminálok meghibásodásának elhárítása érdekében a RENDSZERINTEGRÁTOR 24 órás
telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet a hét minden napján. Hibabejelentést munkanapokon 8 – 1630 között, a
RENDSZERINTEGRÁTOR központi hibabejelentő helyén lehet tenni:
Telefonszám: 06/1-346-0500
Fax:
06/1-309-4605
A fent meghatározott időszakon kívül, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon a hibabejelentés a 06 30 9519-837 ügyeleti
telefonszámon tehető meg.
Az itt meghatározott hiba-bejelentési adatokban történő változás esetén, MEGBÍZÓ írásban értesíti MEGBÍZOTT-at, amely a
szerződés módosítását nem igényli.
MEGBÍZOTT kötelezettsége, hogy haladéktalanul közölje a RENDSZERINTEGRÁTOR-al, a POS terminál működésében hibát
észlel, működési elégtelenséget , továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt.
MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal arra, hogy a RENDSZERINTEGRÁTOR útmutatásainak megfelelően, szorosan
együttműködik a RENDSZERINTEGRÁTOR-al a hiba-meghatározás, illetve a hiba elhárítása során. A MEGBÍZOTT köteles a
hibabejelentés során a RENDSZERINTEGRÁTOR által kért minden információt közölni.
MEGBÍZÓ vállalja, hogy RENDSZERINTEGRÁTOR a megadott telefonszámokon bejelentett hibák elhárítását 2 munkanapon
belül megkezdi. Amennyiben a meghibásodott készülék a helyszínre érkezést követő 30 percen belül nem javítható,
RENDSZERINTEGRÁTOR a hibaelhárítást díjmentes cserekészülék üzembe helyezésével oldja meg
MEGBÍZÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos ügyfélreklamációs ügyek kivizsgálására
RENDSZERINTEGRÁTOR telefonos és e-mail Ügyfélszolgálatot tart fenn és üzemeltet.
Az Ügyfélszolgálat a Megállapodás időtartama alatt a hét minden napján 06.00-22.00 időtartamban működik.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06/1- 346 -0500
Ügyfélszolgálat e-mail címe: mpp@cardnet.hu
Az itt meghatározott ügyfélszolgálati telefonszámban történő változás esetén a MEGBÍZÓ írásban értesíti a MEGBÍZOTT-at, ami
a szerződés módosítását nem igényli.
Amennyiben a reklamáció megalapozott, a MEGBÍZÓ megbízásából a RENDSZERINTEGRÁTOR a GSM szolgáltatókkal
közvetlenül egyeztet a reklamációról. A felek megállapodnak abban, hogy a reklamációs ügyek lehető legrövidebb határidőn belül
történő intézése érdekében egymással szorosan együttműködnek.
V.
A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI
V.1. Üzemeltetési kötelezettség
MEGBÍZOTT vállalja, hogy a telepített Terminálokat a szerződés ideje alatt működteti, és az általa választott Elektronikus
Szolgáltatásokat elérhetővé teszi a Fogyasztók részére.
MEGBÍZOTT vállalja, hogy a terminálon az értékesítési tevékenységet a telepítéskor átvett Kezelési Kézikönyvben, és jelen
Megállapodás adott szolgáltatásához rendelt mellékletében leírtak betartásával végzi és biztosítja a POS terminálokat kezelő,

Oldal: 3 / 22

ahhoz értő (oktatásban részesített) személyzetet; saját költségén biztosítja a működéshez szükséges elektromos áramot, illetve a
hőpapírt.
MEGBÍZOTT vállalja, hogy a telepített POS terminál, terminálok után havonta a “D” Melléklet szerinti Rendszerüzemeltetési
alapdíjat megfizeti MEGBÍZÓ részére.
V.2. Kárfelelősség
MEGBÍZOTT vállalja a jegyzőkönyvvel átvett – a MEGBÍZÓ tulajdonát képező – Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos
működtetését. Az ennek megsértéséből eredő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
MEGBÍZÓ gondoskodik az Eszközök Rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség esetén cseréjéről.
Amennyiben az Eszközök a MEGBÍZOTT vagy harmadik személyek hibájából, vagy rendeltetésellenes, illetve szakszerűtlen
használata és kezelése, vagy külső behatások okán hibásodnak meg, illetve nem működnek rendeltetésszerűen (valamint
amennyiben MEGBÍZOTT a jótállási időszak alatt felmerült hibát saját maga javítja, vagy harmadik személy útján javíttatja,
továbbá amennyiben a MEGBÍZOTT az Eszközöket szétszereli, átalakítja, átkonfigurálja, engedély nélkül áthelyezi, újra
installálja) az ebből eredő valamennyi kárt viselni köteles.
MEGBÍZOTT kártérítési felelősséggel tartozik az általa átvett Eszközök megsemmisülésével, megrongálódásával, harmadik
személy általi eltulajdonításával okozott kárért.
MEGBÍZOTT kártérítési felelősséggel tartozik az általa átvett Eszközök neki felróható okból történő megsemmisülésével,
megrongálódásával okozott igazolt kárért.
MEGBÍZOTT vállalja, hogy a jelen Megállapodás –bármely okból való – megszüntetése esetén az Eszközöket a természetes
elhasználódás szerinti állapotban a jelen Megállapodás szerint hiánytalanul visszaszolgáltatja MEGBÍZÓ részére, a forgalmazás
megszüntetését követő 7 munkanapon belül, a terminálazonosító jól látható feltüntetésével minden eszközön.
Visszavételkor a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben feltüntetik az esetleges hibásan visszavett Eszközök
gyári számát, és a hibajelenséget. A megrongálódott, vagy más, nem rendeltetésszerű használatból eredően meghibásodott
Eszközök javításának költségét, ennek lehetetlensége esetén pedig a természetes elhasználódással csökkentett piaci árnak
megfelelő ellenértékét MEGBÍZOTT köteles megfizetni MEGBÍZÓ részére a MEGBÍZÓ által kiállított számla alapján, annak
kiállításától számított 30 napon belül..
A MEGBÍZÓ nem vállal felelősséget:
ha a Szolgáltatást az elektromos energiaszolgáltatás, illetve a bérelt vonali szolgáltatás kimaradása, vagy
szünetelése, illetve a MEGBÍZOTT felróható magatartása, mulasztása, vagy szerződésszegése okozataként nem képes
teljesíteni;
ha a Rendszer használata során a rendszerbiztonsági elemeket (PIN kódos belépés a POS terminálba, bizonylat
aláírása) MEGBÍZOTT-nak, illetve a Rendszert kezelőnek felróható okból nem vagy csak részlegesen alkalmazzák,
használják;
a POS terminálok elvesztéséből, vagy illetéktelen személyek általi használatából, valamint a Rendszer
illetéktelen személy általi használatából, továbbá a Rendszer MEGBÍZOTT általi, vagy a Rendszert kezelő gondatlan
és/vagy rendeltetésellenes, szerződésellenes használatából, illetve a Rendszer használatával visszaélésnek,
bűncselekménynek minősülő magatartásból vagy mulasztásból eredő következményekért. Ez utóbbi esetben MEGBÍZÓ
köteles a MEGBÍZOTT erre irányuló írásos kérése alapján a Terminált a forgalmazásból azonnal kizárni;
olyan tevékenységért, mulasztásért, illetve ennek következményeiért, mely nem róható fel a MEGBÍZÓ-nak (pl.
elektromos energia szolgáltatás leállása, Elektronikus Termékszolgáltató Rendszerének leállása, GPRS adatforgalmazási
Rendszer leállása).
Jelen megállapodás hatálya alatt a POS terminálokat MEGBÍZOTT csak abban az esetben távolíthatja el a telepítési helyszínről,
amennyiben ehhez a MEGBÍZÓ előzetesen, írásban hozzájárul. MEGBÍZOTT köteles a POS terminálokat, illetve egyéb
eszközöket (tápegység, stb.) eredeti állapotukban – leszámítva a rendeltetésszerű használat következményeit - visszaszolgáltatni a
MEGBÍZÓNAK. A felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben feltüntetik az esetleges hibásan visszavett
készülékek gyári számát, és a hibajelenséget. A megrongálódott, vagy más, nem rendeltetésszerű használatból eredően
meghibásodott eszközök ellenértékét a MEGBÍZOTT a számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül köteles kifizetni a
MEGBÍZÓNAK. Az eszközök értéke:
- POS terminál (Nurit):
55.000 Ft + ÁFA
- GSM Modem (ha nem vezetékes interneten történik a kapcsolódás)
20 000 Ft + ÁFA
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VI.
TULAJDON ÉS HASZNÁLATI JOG,
SZERZŐI ÉS SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
VI.1. A Megbízott és a Rendszerintegrátor közötti viszony
A RENDSZERINTEGRÁTOR által kifejlesztett és üzemeltetett Rendszer, Rendszerelemek, a Rendszerdokumentáció, a Rendszer
részét képező szellemi alkotások, megoldások tulajdonjoga és használati joga, valamint a szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő
jogok a RENDSZERINTEGRÁTOR-t illetik meg. A RENDSZERINTEGRÁTOR által kifejlesztett és üzemeltetett Rendszer
alapját képező technológiák, eljárások, módszerek, az ezekhez fűződő ismeretek, know-how a RENDSZERINTEGRÁTOR üzleti
titka, azok a RENDSZERINTEGRÁTOR-t illetik meg, és a RENDSZERINTEGRÁTOR ezzel kapcsolatban minden jogát
fenntartja. A RENDSZERINTEGRÁTOR által kifejlesztett és üzemeltetett Rendszer, illetve az annak részét képező szoftverek,
megoldások és a Rendszerdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.
A MEGBÍZOTT az értékesítés során tudomására jutott, illetőleg birtokába került jogokat, információkat, terveket, Rendszereket,
berendezéseket, szoftvereket, know-how-t, ezek elemeit, illetve megoldásait köteles titokként kezelni, azt, vagy annak bármely
részét csak MEGBÍZÓ és RENDSZERINTEGRÁTOR előzetes, írásbeli hozzájárulása birtokában adhatja át, illetve hozhatja
tudomására harmadik személyeknek. MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a harmadik személyt
írásban kötelezi, illetve annak kötelezettség-vállalását beszerzi arra vonatkozóan, hogy a MEGBÍZÓ és
RENDSZERINTEGRÁTOR üzleti titkait 3 évig megőrzi. Jelen rendelkezést az értékesítés befejezését követően is alkalmazni
kell.
VI.2. A Megbízó, a Megbízott és a Rendszerintegrátor felelőssége
MEGBÍZOTT a Rendszert mások jogainak, vagy törvényes érdekeinek megsértése nélkül, a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései keretében köteles használni. Amennyiben MEGBÍZOTT a Rendszeren saját maga módosításokat hajt végre,
MEGBÍZÓ nem tartozik felelősséggel a MEGBÍZOTT által a módosított Rendszer és az Elektronikus Szolgáltatás
igénybevételével bonyolított ügyletekért. MEGBÍZÓ nem felelős a MEGBÍZOTT által módosított Rendszer igénybevételével
továbbított információk adattartalmáért. MEGBÍZOTT az Elektronikus Feltöltés kiskereskedelmi értékesítését saját felelősségére
végzi.
MEGBÍZÓ kizárja felelősségét abban az esetben, amennyiben az Elektronikus Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele
rendeltetésellenes, vagy szakszerűtlen, vagy a megállapodás rendelkezéseitől eltérő igénybevétel miatt hiúsul meg, vagy mindezek
miatt eredményez a MEGBÍZOTT és/vagy a Fogyasztó szándékától eltérő tranzakciót.
A MEGBÍZÓ kizárja felelősségét minden olyan tevékenységért, mulasztásért, illetve ennek következményeiért, amely a GSM
mobil távközlési szolgáltatásból, vagy ezzel kapcsolatban merül fel. Kizárja a MEGBÍZÓ a felelősségét a Rendszer alkalmazása
az adattovábbítás időtartamából fakadó következményekért, a Szolgáltatás megszakadásáért, szüneteléséért, és mindezekből eredő
következményekért, amennyiben ez rajta kívülálló körülmények (pl. a távközlési hálózatok, a GSM szolgáltatók Rendszereinek,
az elektromos energia szolgáltatás leállása) miatt következik be.
A MEGBÍZÓ kizárja továbbá felelősségét a POS terminálok elvesztéséből, illetéktelen személyek általi használatából, valamint a
Rendszer – ideértve a POS terminálokat is – illetéktelen személy általi használatából, valamint a Rendszer MEGBÍZOTT vagy
egyéb harmadik személy általi gondatlan és/vagy rendeltetésellenes, szerződésellenes használatából, valamint a Rendszer
használatával visszaélésnek, bűncselekménynek minősülő magatartásból vagy mulasztásból eredő következményekért, de köteles
MEGBÍZOTT erre irányuló írásos kérése alapján a Terminált a forgalmazásból azonnal kizárni.
VII.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
VII.1. Titoktartás
Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott
mindazon információt, adatot, amely a másik félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági jogviszonyaira vonatkozik,
minden körülmény között megőrzik, függetlenül attól, hogy azokat az érintett Fél üzleti titoknak minősíti vagy sem.
Felek egyúttal kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ilyen információkat sem a jelen szerződés időbeli hatálya alatt, sem annak
megszűnését követően 2 évig nem teszik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, illetőleg azokat egyéb, a jelen szerződés
tárgyával össze nem függő módon nem használják fel és azzal nem élnek vissza.
VII. 2. A Megállapodás időbeli hatálya, megszűntetése és módosítása, elszámolás
A Felek a jelen Megállapodást határozatlan időre kötik. Felek a jelen szerződést közösen bármikor megszüntethetik. Felek
bármelyike felmondhatja írásban a jelen szerződést 30 napos határidővel, indoklási kötelezettség nélkül.
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Felek bármelyikének súlyos szerződésszegése esetén a másik fél jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. MEGBÍZÓ jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben is,
ha MEGBÍZOTT írásbeli felszólítást követően sem állítja helyre a Megállapodsának megfelelő állapotot a részére átadott
Eszközök használatát, működtetését illetően, illetőleg abban az esetben, ha a kihelyezett terminál havi bruttó forgalma 6 hónap
átlagában Bruttó 200.000-forint alá csökken.
Felek a jelen Megállapodást, ideértve annak mellékleteit, közösen írásban bármikor módosíthatják; bármelyik fél kezdeményezhet
egyeztető tárgyalásokat a Megállapodás módosításáról.
A Megállapodás megszűnésének esetén Felek az egymással szemben fennálló, függőben lévő követeléseiket egy hónapon belül
kölcsönösen rendezik. A Megállapodás megszűnésének esetén a MEGBÍZÓ által a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat,
reklám- és információs anyagokat, termékjelenlétet hirdető reklámtáblákat MEGBÍZOTT haladéktalanul visszaszolgáltatja
MEGBÍZÓ részére.
Jelen Megállapodás aláírásakor lép hatályba. Rendelkezéseit 2015 07 01.-től kell alkalmazni.
VII.3. Vitás kérdések rendezése
Felek a jelen Megállapodás szövegezésével, értelmezésével, alkalmazásával és teljesítésével kapcsolatban közöttük esetlegesen
felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján jóhiszeműen eljárva egymás között rendezik. Felek a jelen szerződés ideje alatt
együttműködnek és folyamatosan értesítik egymást minden olyan eseményről, amely a termékek forgalmazására hatással lehet.
Arra az esetre, amennyiben a vitás kérdés a fenti módon az egyeztetési tárgyalások megkezdését követő egy hónapon belül nem
lenne a Felek számára kölcsönösen elfogadhatóan rendezhető, bármelyik Fél a hatáskörrel rendelkező illetékes rendes bírósághoz
fordulhat.
VII.4. Átruházás
MEGBÍZOTT jelen szerződést nem jogosult sem részben, sem egészben átruházni, kivéve, ha az átruházáshoz MEGBÍZÓ-tól
előzetes írásbeli engedélyt kapott.
VII.5. Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen Megállapodás bármelyik feltétele érvénytelenné válna, ez a tény nem jelenti a szerződés többi részének
érvénytelenségét vagy végrehajthatatlanságát.
VII.6. Értesítések
Jelen szerződés alapján Felek egymás részére jogkövetkezményeket magával vonó értesítést, közlést, tájékoztatást, felszólítást
kizárólag írásbeli formában, ajánlott levélben küldhetnek, a jelen pontban megadott címre. A fax útján küldött értesítések és
közlések akkor tekinthetők joghatályosan megtettnek, ha azokat az átadó fél fax-igazolással igazolni tudja.
VII.7. Névhasználat, reklám és PR tevékenység
MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy az Elektronikus Szolgáltatások értékesítése során a termék forgalomba hozója által
meghatározott elnevezéseket köteles használni az általa meghatározott terjedelemben és módon a Fogyasztók tájékoztatására.
MEGBÍZOTT nem jogosult magát olyan módon feltüntetni, amely arra utalna, hogy ő, mint közvetlenül a tényleges szolgálató
vagy MEGBÍZÓ járna el.
Az Elektronikus Szolgáltatásokat érintő bármely reklám-, és PR tevékenységet a MEGBÍZOTT csak a MEGBÍZÓ előzetes
kifejezett hozzájárulásával folytathat.
VII.8. Kiskereskedelmi egység megjelenése
MEGBÍZOTT a kiskereskedelmi egységben a MEGBÍZÓ utasítása szerint köteles elhelyezni az Elektronikus Szolgáltatásokkal
kapcsolatos rendelkezésére bocsátott kommunikációs és tájékoztató anyagokat.
MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal, hogy ügyel az üzletekben elhelyezett reklámfelületek épségére és tisztaságára, illetve köteles
értesíteni MEGBÍZÓ központját azok meghibásodásáról, esetleges megrongálódásáról.
Ha az üzlet személyzetének gondatlansága folytán lopásból, rongálásból származó károk, illetve költségek keletkeznek, azok a
MEGBÍZOTT-at terhelik.
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VII.9. Irányadó jog
A jelen szerződésben nem, illetve nem kimerítően szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv hatályos
rendelkezései irányadók.
VII.10. Záró rendelkezések
A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal és szándékukkal minden tekintetben megegyező dokumentumot, az alább feltüntetett
helyen és időben erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján kettő eredeti példányban írják alá.
Felek között korábban a jelen megállapodás szerinti szolgáltatásokra kötött szerződések, jelen megállapodás hatályba lépésével,
hatályukat vesztik.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek (a szerződés csak ezekkel a mellékletekkel együtt
érvényes):
“A” Melléklet: III.2.a pont szerinti Mobil és hívókártya egyenleg feltöltésre vonatkozó rendelkezések
“A.1” Melléklet: Mobil egyenlegfeltöltés kondíciói szolgáltatónként/címletérték szerint.
„A.2” Melléklet: Az Elektronikus Feltöltés feldolgozásának folyamata a POS terminálokon keresztül
“B” Melléklet: jelen szerződés III.2.b pontja szerint megjelölt szolgáltató előrefizetős villamos, vagy gáz mérők feltöltésére
vonatkozó rendelkezések
“B.1” Melléklet: III.2.b pont szerinti szolgáltatások folyamata
“B.2” Melléklet: III.2.b pont szerinti szolgáltatók ügyfélszolgálatának elérhetősége
„C.” Melléklet: III.2.c. pont szerinti Fizetői kártya feltöltés szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
“D” Melléklet: Rendszerüzemeltétési alapdíj és forgalom utáni kiegészítő jutalék meghatározása
“E” Melléklet: MEGBÍZOTT árusításban részt vevő üzleteinek felsorolása
„F” Melléklet: Tájékoztatás a Lapker Zrt. által használt számlázó program adatairól
,,G” Melléklet: Meghatalmazás adat exportteljesítésre
„H” Melléklet : III.2.d pontja szerint megjelölt szolgáltató on-line palack kártya értékesítésre vonatkozó rendelkezések
“I” Melléklet: Óvadék és Felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására
„J” Melléklet: Fedezetigazolás
……………………………., 201. .…………………….…………... napján

……………………………………….
MEGBÍZÓ
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………………………………
MEGBÍZOTT

“A”

Melléklet: III.2.a pont szerinti Mobil és hívókártya egyenleg feltöltésre vonatkozó rendelkezések

A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT) által
………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1. Szolgáltatásba tartozó termékek
MEGBÍZÓ jelen szerződés alapján MEGBÍZOTT részére biztosítja az értékesítőhelyekre telepített terminálokon a TELEKOM, TELENOR,
VODAFONE, NEOPHONE mobil telefon előfizetői, illetve hívókártya egyenlegének feltöltési szolgáltatását.

2. Megrendelés és teljesítés
A megrendelést a MEGBÍZOTT „E” melléklet szerinti áruspontjain kihelyezett POS terminálokról indított feltöltési kérelem
képezi, melyet MEGBÍZÓ a feltöltési kérelemben szereplő feltöltési összegnek a megadott mobiltelefonszámhoz tartozó
egyenlegen történő jóváírással teljesít. A megrendelés rögzítésének folyamatát jelen Megállapodás A.2 Melléklete tartalmazza.
A teljesítésről a megrendelésben szereplő adatokkal a POS terminál bizonylatot nyomtat.
3. Elszámolás és Fizetési Feltételek
3.1 MEGBÍZÓ a Neophone és Barangoló egyenleg feltöltéseket hetente, utólag az ”A1” melléklet szerinti jutalékkal
csökkentett eladási áron számlázza, a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. Törvény 58.§ -nak
megfelelően, a határozott idejű elszámolás szabályai szerint állítja ki a MEGBÍZOTT részére. A számlázás alapját a terminálok
napi zárása során a RENDSZERINTEGRÁTOR szervere által visszaigazolt tranzakciók képezik. MEGBÍZÓ vállalja, hogy a
tranzakciókat – a RENDSZERINTEGRÁTOR közreműködésével egyezteti a GSM szolgáltatókkal, és a vitás kérdéseket kezeli.
MEGBÍZOTT köteles a vitás kérdések rendezésében MEGBÍZÓVAL és a RENDSZERINTEGRÁTORRAL együttműködni, és
kérésre a vitatott Elektronikus Feltöltések bizonylatait bemutatni.
Fizetési határidő: a számla keltétől számított 5, azaz öt naptári nap.
A fizetés módja átutalással, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra, a számlán található hivatkozási szám feltüntetésével.
Amennyiben a MEGBÍZOTT a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, úgy MEGBÍZÓ a Ptk. szerinti törvényes kamat
felszámítására jogosult.
Amennyiben MEGBÍZOTT fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy MEGBÍZÓ jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni.
3.2 A Vodafone, Magyar Telekom és Telenor Egyenleg Feltöltésekről kizárólag a szolgáltató jogosult számla
kiállításra az egyenleg felhasználása alapján a végső vevő felé. MEGBÍZÓ a Vodafone, Magyar Telekom, Telenor feltöltésekről,
jelen Megállapodás elválaszthatatlan “A.1” mellékletében meghatározottak szerinti kondíciók alapján, hetente, utólag Elszámolási
bizonylatot állít ki.
MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza a MEGBÍZÓT, hogy helyette és nevében az általa végzett szolgáltatásról az
elszámolást elkészítse. MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza továbbá a MEGBÍZÓT azzal, hogy képviseletében –
az elszámolási bizonylattal egyidejűleg – meghatalmazottként a jelen szerződés által rögzített ügylethez kapcsolódó elszámolások
után esedékes jutalékról számlát bocsásson ki a MEGBÍZOTT nevében, melynek másolati példányát megküldi a MEGBÍZOTT
részére. A MEGBÍZÓ a jelen szerződés aláírásával a MEGBÍZOTT megbízását elfogadja, és vállalja, hogy a jelen szerződés által
rögzített ügylethez kapcsolódó, jutalék elszámolással összefüggő számlakibocsátásban meghatalmazottként eljár. Az így kiállított
számla és elszámolás a MEGBÍZÓ és a MEGBÍZOTT közötti pénzügyi elszámolás alapját képezi. A MEGBÍZÓ által kiállított
számlák a MEGBÍZÓI szerződés érvényessége és hatálya alatt az számlafogadó kódja plusz a 0000000-tól 99999999-ig,
sorszámtartományban kerülnek kiállításra. A számla kiállítása a hatályos jogszabályok betartásával történik, az „önszámlázás”
kifejezés feltűntetésével.
A MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal, hogy a NAV-nál bejelentett adózási módjában és adataiban történő változást
haladéktalanul bejelenti a MEGBÍZÓ felé. (pl. áfakörbe belép, vagy alanyi adómentességet, vagy csoportos adóalanyiságot, vagy
pénzforgalmi adózást választ áfa tekintetében, EVÁ-s vagy KATA-s lesz, megváltozik az adószáma, a neve, számlázási címe,
jogerősen felszámolás vagy végelszámolás vagy csődeljárás alá kerül,stb.) Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt
MEGBÍZÓ által helytelenül kiállított számla jogkövetkezményeit teljes egészében a MEGBÍZOTT viseli.
MEGBÍZÓ tájékoztatja MEGBÍZOTTAT, hogy a MEGBÍZOTT az „önszámlázás” következtében a MEGBÍZÓ által használt
számlázó program tekintetében számlázó program használónak minősül. MEGBÍZOTT vállalja, hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM
rendelet előírásai alapján a MEGBÍZÓ által a „J” mellékletben szereplő nyilatkozat alapján, az ott megjelölt adatokkal a
MEGBÍZÓ által használt számlázó programot a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére határidőben bejelenti, illetve jelen szerződés
megszűnését követően határidőben kijelenti. Ennek elmulasztásáért MEGBÍZÓT felelősség nem terheli. Felek megállapodnak
abban, hogy a számlázó program dokumentációja a MEGBÍZÓNÁL kerül tárolásra, megőrzésre.
A számlázás, vagy elszámolás alapját a POS terminálok napi zárása során MEGBÍZÓ szervere által visszaigazolt tranzakciók
képezik. MEGBÍZÓ vállalja, hogy az egyes tranzakciókat egyezteti az Elektronikus Termékszolgáltatókkal, és a vitás kérdéseket
haladéktalanul orvosolja. MEGBÍZOTT köteles a vitás kérdések rendezésében a tőle elvárható mértékben a MEGBÍZÓVAL
együttműködni, és kérésre a vitatott Elektronikus Feltöltések bizonylatait bemutatni.
Fizetési határidő: a számla keltétől számított 5, azaz ötnaptári nap.
A fizetés módja átutalással, a számlán feltüntetett bankszámlaszámra, a számlán található hivatkozási szám feltüntetésével.
Amennyiben a MEGBÍZOTT a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, úgy MEGBÍZÓ a Ptk. szerinti törvényes kamat
felszámítására jogosult. Amennyiben MEGBÍZOTT fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy MEGBÍZÓ jogosult a
Szolgáltatást felfüggeszten
MEGBÍZOTT vállalja, hogy a Vodafone, Magyar Telekom, Telenor egyenlegfeltöltések bevételeiről a Fogyasztók részére számlát
nem állít ki és saját árbevételként nem mutatja ki. Ennek elmulasztásáért, megsértéséért teljes körű felelősséggel tartozik.
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“A.1” Melléklet: Mobil egyenlegfeltöltés kondíciói szolgáltatónként/címletérték szerint.
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT) által 201
………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Az értékesítések után esedékes jutalék (kedvezmény) számítás alapja a Neophone, Barangoló egyenlegfeltöltések esetében ezek
nettó Fogyasztói ára, a Vodafone, Magyar Telekom, Telenor egyenlegfeltöltések esetén ezek bruttó Fogyasztói ára.
nettó Fogyasztói árból számolva:
Neophone egységesen
Barangoló egységesen

2,6%
2,6%

bruttó Fogyasztói árból számolva:
T-mobile 2000 Ft alatti címletre:
T-mobile 2000 Ft feletti címletre:

1,57% +ÁFA
1,97% +ÁFA

Telenore 2000 Ft alatti címletre:
Telenore 2000 Ft feletti címletre:

1,57% +ÁFA
1,97% +ÁFA

Vodafone 2000 Ft alatti címletre:
Vodafone 2000 Ft feletti címletre:

1,57% +ÁFA
1,97% +ÁFA
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+ÁFA
+ÁFA

„A.2” Melléklet: Az Elektronikus Feltöltés feldolgozásának folyamata a POS terminálokon keresztül
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT) által 201
………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1. A Kereskedőnél a Vásárló jelzi a Kezelőnek, hogy Elektronikus Feltöltést kíván vásárolni.
2. A Kereskedő a Terminál menürendszerén, vagy a Vásárló a PIN Pad-en kiválasztja a GSM szolgáltatót, illetve a kívánt
feltöltési címletet. (Nem tartozik a Szolgáltatás tárgyába, a MEGBÍZOTT felelősségét képezi.)
3. Ezt követően a terminálon a Vásárló megadja a feltölteni kívánt előfizetői telefonszámot. A telefonszámot a Vásárló kétszer
egymás után írja be. (Nem tartozik a Szolgáltatás tárgyába, a MEGBÍZOTT felelősségét képezi.) A Vásárló által kétszer egymás
után beírt telefonszámot a POS terminál összehasonlítja. A POS terminál csak akkor fogadja el a telefonszámot, amennyiben
mindkét rögzítés azonos telefonszámot tartalmaz.
4. A Vásárló megerősítésére a POS terminál ún. TEST TOPUP ellenőrzési tranzakciót kezdeményez. Az előfizetői telefonszámot
és a feltöltési címletet a POS terminál továbbítja a Cardnet szerverhez, amely TEST TOPUP tranzakciót kezdeményez a kiépített
kommunikációs csatornán keresztül a kiválasztott GSM szolgáltató feltöltő Rendszer központja felé, ahol a telefonszám előfizetői
azonosítása és a feltöltési összeg ellenőrzésre kerül. A TEST TOPUP tranzakció eredményéről a kiválasztott GSM szolgáltató ún.
TEST TOPUP válaszüzenet formájában tájékoztatja a Cardnet szervert. Amennyiben a Vásárló által megadott telefonszám az
Elektronikus Feltöltéshez, azaz a feltöltési címlet a kiválasztott GSM szolgáltató Rendszere általi jóváírásához nem elfogadható
előfizetést azonosít, a Cardnet szerver hibakezelést kezdeményez. A hibakezelésben a tranzakciót kezdeményező POS terminál
hibajelzést ad a Vásárlónak, és a tranzakció befejeződik.
5. Amennyiben a TEST TOPUP tranzakció elfogadó, a TOPUP tranzakciókor aktív feltöltendő SIM esetében ugyanazon
értékesítési paraméterekkel rendelkező TOPUP tranzakciót a GSM szolgáltató nem utasítja vissza.
6. Sikeres TEST TOPUP válaszüzenet esetén a Vásárló az általa választott fizetési mód szerint a Kereskedőnek kifizeti az
Elektronikus Feltöltés kiskereskedelmi árát. (Nem tartozik a Szolgáltatás tárgyába, a MEGBÍZOTT felelősségét képezi.)
7. Sikeres fizetés esetén a Kezelő éles feltöltést, ún. TOPUP tranzakciót kezdeményez a POS terminálon. (Nem tartozik a
Szolgáltatás tárgyába, a MEGBÍZOTT felelősségét képezi.) A POS terminál a TOPUP tranzakciót elküldi a Cardnet szerverhez,
ami továbbítja azt a kiválasztott GSM szolgáltató feltöltő Rendszer központja felé. A GSM szolgáltató a TOPUP tranzakció
eredményéről ún. TOPUP válaszüzenet formájában tájékoztatja a Cardnet szervert.
8. Sikeres feltöltés után a POS terminál ún. vásárlást igazoló bizonylatot nyomtat. A bizonylaton szerepelnek a tranzakció
Elektronikus Feltöltést azonosító adatai (kereskedő neve, címe, adószáma, terminálazonosító, Elektronikus Feltöltés dátuma, ideje,
tranzakció azonosító, feltöltött mobil /GSM SIM kártya/ előfizetői telefonszáma, termék /prepaid GSM mobil távközlési
szolgáltatás/ neve, feltöltési egység /címlet/, ügyfélszolgálat elérhetőségei). A Vásárló számára ez a bizonylat a Mobilszolgáltató
részéről kötelezettséget jelent az Elektronikus Feltöltés elvégzésére.
9. Amennyiben a GSM szolgáltató feltöltő Rendszer központja (központi szervere) által küldött TOPUP válaszüzenet elfogadó, az
Elektronikus Feltöltés befejezettnek – sikeresnek – tekintendő és nincs lehetőség a feltöltési címlet jóváírásának sztornózására. Az
esetleges hibaüzenet oka csakis műszaki jellegű lehet már ezen a ponton, amit a RENDSZERINTEGRÁTOR és a GSM
szolgáltatók ügyfélszolgálatai kezelnek.
10. A Kereskedő az eladói bizonylatot a Vásárlóval aláírattatja, majd a Vásárlói bizonylatot saját kézjegyével ellátja és átadja a
Vásárló részére. Az eredeti eladói példányt más POS bizonylatokhoz hasonlóan kezeli, valamint felhívja a Vásárló figyelmét,
hogy csak a bizonylattal tud reklamáció esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. (Nem tartozik a Szolgáltatás tárgyába, a
MEGBÍZOTT felelősségét képezi.)
11. Amennyiben a Rendszer és a GSM szolgáltató feltöltő Rendszer központja közötti kapcsolat megszakad, a
RENDSZERINTEGRÁTOR a TOPUP tranzakciókérést azonos paraméterekkel automatikusan megismétli. A TOPUP üzenetben
szereplő egyedi azonosító alkalmas arra, hogy ugyanaz az Elektronikus Feltöltés kérés a RENDSZERINTEGRÁTOR és a GSM
szolgáltató feltöltő Rendszer központjában ne ismétlődhessen. A napi tranzakció egyeztető üzenet, ún. UPLOAD tranzakció
hivatott az esetleges adatkommunikációs hibákból fakadó tranzakciók egyeztetését elvégezni.
12. Számlát a Kereskedő állít ki Vásárló előzetes igénye alapján, kizárólag a Barangoló és a Neophone termékekre. (Nem tartozik
a Szolgáltatás tárgyába, a MEGBÍZOTT felelősségét képezi)
Vodafone, Telenor és a Magyar Telekom feltöltési tranzakcióról a számlát kizárólag az érintett szolgáltató jogosult kiállítani. A
számla kiállítása az egyenleg felhasználása alapján történik utólag. Vásárló az Áfás számla-igényét az adott szolgáltató web
oldalán, illetve az ügyfélszolgálati telefonszámán keresztül jelezheti.

……………………………., 201. .…………………….…………... napján

……………………………………….
MEGBÍZÓ
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………………………………
MEGBÍZOTT

“B” Melléklet: III.2.b pontja szerint megjelölt szolgáltató előrefizetős villamos, gáz mérők feltöltésére,
havi számla befizetésre vonatkozó rendelkezések
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT)
által 201 ………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.

Elszámolás

1.1. MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások Fogyasztók általi igénybevételével végzett tranzakciók forgalmát
MEGBÍZÓ szerződött Partnere folyamatosan méri, és a mérések eredményeit a szolgáltató felé továbbítja.
1.2. A MEGBÍZÓ heti Rendszerességgel kiállítja az elszámolást a MEGBÍZOTT felé a következők szerint: az elszámolásban
a MEGBÍZOTT a tárgyhetet megelőző héten a Fogyasztóktól készpénzben beszedett ellenérték szerepel a beszedés
díjával csökkentve. Az így megállapított összeget a MEGBÍZOTT öt (5) naptári napon belül köteles átutalni a
MEGBÍZÓ részére az elszámoláson szereplő bankszámlájára. A MEGBÍZOTT fizetési késedelme esetén köteles a
MEGBÍZÓ részére a késedelemmel érintett összeg után a késedelem teljes időtartamára, a késedelembeesés első napjától
a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni. MEGBÍZÓ a MEGBÍZOTT fizetési késedelménél figyelembe veszi az
egyéb értékesítéseinek fizetési késedelmét is. Öt (5) napon túli fizetési késedelem esetén a MEGBÍZÓ jogosult az EM
Szolgáltatás teljesítését anyagi jogkövetkezmények nélkül felfüggeszteni, a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, a
MEGBÍZOTT pedig a teljesítési kötelezettségén túlmenően köteles az általa át nem utalt beszedett összeggel azonos
összegű kötbért, valamint a szolgáltató által követelt teljes kárt haladéktalanul megfizetni a MEGBÍZÓ részére.
1.3. MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza a MEGBÍZÓT, hogy helyette és nevében az általa végzett
szolgáltatásról az elszámolást elkészítse. MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza továbbá a MEGBÍZÓt
azzal, hogy képviseletében – az elszámolási bizonylattal egyidejűleg – meghatalmazottként a jelen szerződés által
rögzített ügylethez kapcsolódó elszámolások után esedékes jutalékról számlát bocsásson ki az MEGBÍZOTT nevében,
melynek másolati példányát megküldi a MEGBÍZOTT részére. A MEGBÍZÓ a jelen szerződés aláírásával a
MEGBÍZOTT megbízását elfogadja, és vállalja, hogy a jelen szerződés által rögzített ügylethez kapcsolódó, jutalék
elszámolással összefüggő számlakibocsátásban meghatalmazottként eljár. Az így kiállított számla és elszámolás a
MEGBÍZÓ és a MEGBÍZOTT közötti pénzügyi elszámolás alapját képezi. MEGBÍZÓ által kiállított számlák a Megbízói
szerződés érvényessége és hatálya alatt az számlafizető kódja plusz a 0000000-tól 99999999-ig,
sorszámtartománybankerülnek kiállításra. A számla kiállítása a hatályos jogszabályok betartásával történik, az
„önszámlázás” kifejezés feltűntetésévelA MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal, hogy a NAV-nál bejelentett adózási
módjában, és adataiban történő változást haladéktalanul bejelenti a MEGBÍZÓ felé (pl. áfakörbe belép, vagy alanyi
adómentességet, vagy csoportos adóalanyiságot, vagy pénzforgalmi adózást választ áfa tekintetében, EVÁ-s vagy
KATA-s lesz, megváltozik az adószáma, a neve, számlázási címe, jogerősen felszámolás vagy végelszámolás vagy
csődeljárás alá kerül,stb.) Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt MEGBÍZÓ által helytelenül kiállított számla
jogkövetkezményeit teljes egészében a MEGBÍZOTT viseli. MEGBÍZÓ tájékoztatja MEGBÍZOTTAT, hogy a
MEGBÍZOTT az „önszámlázás” következtében a MEGBÍZÓ által használt számlázó program tekintetében számlázó
program használónak minősül. MEGBÍZOTT vállalja, hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet előírásai alapján a
MEGBÍZÓ által a „J”. számú mellékletben szereplő nyilatkozat alapján, az ott megjelölt adatokkal a MEGBÍZÓ által
használt számlázó programot a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére határidőben bejelenti, illetve jelen szerződés
megszűnését követően határidőben kijelenti. Ennek elmulasztásáért MEGBÍZÓt felelősség nem terheli. Felek
megállapodnak abban, hogy a számlázó program dokumentációja a MEGBÍZÓnál kerül tárolásra, megőrzésre.
1.4. MEGBÍZÓ a B melléklet, 1.2. pont szerinti tartalommal elkészített elszámolást a tárgyhetet követő héten küldi meg a
MEGBÍZOTT Árushelyének címére. MEGBÍZOTT köteles a díjbeszedésről készült elszámolás tartalmi helytállóságát
tételesen ellenőrizni. Eltérés esetén az elszámolással kapcsolatos észrevételeit a MEGBÍZOTT 48 órán belül köteles a
MEGBÍZÓval írásban közölni. Írásbeli értesítés hiányában MEGBÍZÓ úgy tekinti, hogy az elszámolás a MEGBÍZOTT
részéről nem vitatottnak (azaz elfogadottnak) minősül. A MEGBÍZOTT az elszámolás Árushelyre történő szokásos
érkezését követő 24 órán belül köteles a MEGBÍZÓVAL közölni, ha az elszámolás nem érkezett meg hozzá. Az
elszámolással kapcsolatos vitákat a Felek egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetés nincs halasztó hatállyal a fizetési
határidőre.
1.5. MEGBÍZOTT vállalja, hogy az egyenlegfeltöltések bevételeiről a Fogyasztók részére számlát nem állít ki és saját
árbevételként nem mutatja ki. Ennek elmulasztásáért, megsértéséért teljes körű felelősséggel tartozik.
2.

Díjazás

2.1. A MEGBÍZOTTAT megillető megbízási díj mértéke sikeres EM Szolgáltatás nyújtása esetén 50 Ft + ÁFA/ feltöltés,
amely tartalmazza a MEGBÍZOTT jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása érdekében felmerült valamennyi
költségét is.
2.2. Feltöltés alatt a Termék ellenértékének előzetes megfizetését és a szolgáltató általi jóváírását értik a Felek.
3.

Ügyfélszolgálat

3.1. MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a Fogyasztói ügyfélpanaszokat a szolgáltató ügyfélszolgálata kezeli. A
MEGBÍZOTT vállalja, hogy reklamáció esetén a szolgáltató ügyfélszolgálat elérhetőségéről a Fogyasztót a „B.2” sz.
Melléklet szerint tájékoztatja.
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„B.1” Melléklet: III.2.b pont szerinti szolgáltatások folyamata
A Előre fizető mérő feltöltése során az előfizető rendelkezik egy előrefizetésű elszámolás kezelésére alkalmas árammérővel. A
szolgáltató általi ügyfélszámon nyilvántartásban van(nak) az ilyen típusú készülékek. Mivel több fogyasztási helye lehet egy
ügyfélnek, ezért akár egy ügyfél szám mögött is lehet több ilyen típusú árammérő/gáz mérő - egyszerre azonban csak egy mérőre
lehet befizetni, másik mérőre új tranzakciót kell indítani. Az árammérő működéshez egy egyedi számsorozatot kell beírni a
mérőn lévő billentyűzeten, amelyet a szolgáltató képez az árammérő gyári számából és az előre vásárolt fogyasztási egységből. A
gázmérők (E.on ; FŐGÁZ) esetében a szolgáltató által a mérőórához tartozó chip kártyára történik a felhasználható
gázmennyiség kiírása. A kártya nélkül nincs mód a mérő feltöltésére.
A Prepaid befizetés a kártyához rendelt ÜP számok alapján lekérdezi a szolgáltató szerveréről az ÜP-khez rendelt PrePaid órák
számát és megjeleníti a POS terminál kijelzőjén. A gyári számok alapján az ügyfél - kiválasztja azon gyári számot, amelyre
feltöltést szeretne, majd megadja a feltöltendő összeget. A Rendszer a befizetés tényét közli a szolgáltató szerverével, amely a
gyári számnak és a befizetett összegnek megfelelően generál egy egyedi számsorozatot, amelyet a POS a slipre nyomtat a gyári
számok mellé. Az előrefizetett villamosmérő (EFM) feltöltéséhez szükséges mágnescsíkos kártyát az E.on ; ELMŰ; ÉMÁSZ
szolgáltatók esetében az értékesítóhelyen is át lehet venni, a készletet a Lapkertől lehet rendelni. DÉMÁSZ szolgáltató esetében
a kártyát minden esetben a szolgáltató ügyfélszolgálatán veheti át az ügyfél. EMF gáz feltöltést csak a szolgáltató által
biztosított chip kártyára lehet tölteni, ennek kiadását, pótlását kizárólag a szolgáltató ügyfélszolgálatain kérheti az ügyfél.
Az EFM szolgáltatás elérhetőség FŐGÁZ esetében minden nap 06:00-18:00 között, más szolgáltatók esetében minden nap 24
órában. (üzlet nyitvatartási idejében)

„B.2”Melléklet: III.2.b pontja szerint megadott szolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak elérhetősége
DÉMÁSZ ügyfélszolgálat elérhetősége
Álandó ügyfélszolgálati irodák:
6724 Szeged, Kossuth L. sgt.68.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
5600Békéscsaba, Andrássy út 64.
6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4
2700 Cegléd, Kossuth F. u. 63.
Egységes nyitva tartás:
hétfő:
8-20
kedd:
8-14
szerda:
8-14
csütörtök:
8-14
péntek:
8-14

EDF DÉMÁSZ fiókirodák és nyitvatartásuk:
Csütörtök
Fiókiroda címe

Hétfő

6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 6.

14:00-18:00

Kedd

Szerda
08:00-12:00

5630 Békés, Petőfi u. 2.

08:00-12:00

5700 Gyula, Béke sgt. 35. Erkel Müv. kp.

14:00-18:00

08:00-12:00

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 45.

08:00-12:00

14:00-18:00

6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

14:00-18:00

08:00-12:00

6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány L. u. 2-4.

08:00-12:00

6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
6090
Kunszentmiklós,
12./Önkormányzat épülete/

Kálvin

08:00-12:00
tér
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14:00-18:00
14:00-18:00

14:00-18:00

6900 Makó, Liget u. 3.
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 194.

14:00-18:00

08:00-12:00
08:00-12:00 14:00-18:00

14:00-18:00

08:00-12:00

2700 Monor, Kossuth u. 65-67.
6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

08:00-12:00
14:00-18:00

5900 Orosháza, Táncsics u. 20.
6600 Szentes, Ady E. u. 38.

14:00-18:00
08:00-12:00
08:00-12:00 14:00-18:00

08:00-12:0014:00-18:00

E.ON ügyfélszolgálatának elérhetősége
E.on Ügyfélszolgálati irodáik:
Dunaújváros, Vasmű út 4/b.
Kaposvár, Kossuth L. u. 57.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.
Pécs, Búza tér 8/a.
Székesfehérvár, Király sor 1/a.
Szekszárd, Széchényi u. 41.
Veszprém, Kossuth L. u.
Zalaegerszeg, Kert utca 9.
Telefonszámok:
vezetékes számról: 06-40-22-00-22 vagy 06-40 444-000
mobiltelefonról: 06 20/30/70 45-99-722 vagy 06 20/30/70 45-99-711
Főgáz Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetősége
FŐGÁZ Zrt. állandó ügyfélszolgálati irodáinak elérhetősége és nyitvatartási ideje
Budapesti ügyfélszolgálati irodák címe és nyitva tartása:
Dél-pesti Ügyfélszolgálati Iroda
1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c.(KÖKI Terminál)
hétfő: 9.00–20.00, 18.00 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
kedd–péntek: 9.00–18.00, 17.30 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
Észak-budai Ügyfélszolgálati Iroda
1011 Budapest, Batthyány tér 5–6. (Vásárcsarnok)
hétfő: 9.00–20.00, 18.00 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
kedd–péntek: 9.00–18.00, 17.30 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
Kelet-pesti Ügyfélszolgálati Iroda
1106 Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád Üzletközpont)
hétfő: 9.00–20.00, 18.00 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
kedd–péntek: 9.00–18.00, 17.30 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1081 Budapest, Fiumei út 9–11.
hétfô: 8.00–20.00, 18.00 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
szerda: 10.00–18.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–15.00
Észak-pesti Ügyfélszolgálati Iroda
1139 Budapest, Béke tér 9.
hétfő: 8.00–20.00, 18.00 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
szerda: 10.00–18.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–15.00
Dél-budai Ügyfélszolgálati Iroda
1117 Budapest, Fehérvári út 17.
hétfő: 8.00–20.00, 18.00 után csak bankkártyás fizetési lehetőséget tudunk biztosítani
szerda: 10.00–18.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–15.00
ÜSZ-7.2-04 v15
Regionális ügyfélszolgálati irodák címe és nyitva tartása, ahol EFM töltési lehetőség van:
Debrecen
4024 Debrecen, Bajcsy-Zs. u. 8.
hétfő: 10.00–20.00, szerda: 8.00–16.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–14.00
Pécel
2119 Baross utca 5.
hétfő: 10.00–20.00, szerda: 8.00–16.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–14.00
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Miskolc
3500 Miskolc, Dózsa György út 13.
hétfő, szerda: 8.00–16.00, kedd, péntek: 8.00–14.00, csütörtök: 12.00–20.00
Nagykáta
2760 Nagykáta, Szabadság tér 7.
hétfő, szerda: 8.00–16.00, kedd, péntek: 8.00–14.00, csütörtök: 10.00–18.00
Regionális ügyfélszolgálati irodák címe és nyitva tartása, ahol EFM töltési lehetőség jelenleg nincs:
Érd
2030 Érd, Balatoni út 66.
hétfő, szerda: 8.00–16.00, kedd, péntek: 8.00–14.00, csütörtök: 10.00–18.00
Salgótarján
3100 Salgótarján, Rákóczi út 54.
hétfő, szerda: 8.00–16.00, kedd, péntek: 8.00–14.00, csütörtök: 12.00–20.00
Eger
3300 Eger, Torony út 1-3.
hétfő, szerda: 8.00–16.00, kedd, péntek: 8.00–14.00, csütörtök: 12.00–20.00
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6.
hétfő: 10.00–20.00, szerda: 8.00–16.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–14.00
Szolnok
5000 Szolnok, Sóház utca 1. fszt.2.
hétfő: 10.00–20.00, szerda: 8.00–16.00, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–14.00
Mellékletek
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ahhoz csatolt alábbi mellékletek. A mellékletek tartalmának változásáról a Felek
kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatások a szerződés részévé válnak annak formális módosítása nélkül.
B.1.sz. melléklet: III.2.b pont szerinti szolgáltatások folyamata
B.2.sz. melléklet: III.2.b pontban megjelölt szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége
Felek jelen együttműködési megállapodást elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyező
dokumentumot, az alább feltüntetett helyen és időben, erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

………………….., 201. …………………….

………………………………….
MEGBÍZÓ
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………………………………...
MEGBÍZOTT

„C” Melléklet: III.2.c.pontja szerinti Fizetői kártya feltöltés szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT)
által 201 ………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1. Elszámolás
1.1. MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások Fogyasztók általi igénybevételével végzett tranzakciók forgalmát
MEGBÍZÓ folyamatosan méri.
1.2. A MEGBÍZÓ heti Rendszerességgel kiállítja az elszámolást a MEGBÍZOTT felé a következők szerint: az elszámolásban
a MEGBÍZOTT a tárgyhetet megelőző héten a Fogyasztóktól készpénzben beszedett ellenérték szerepel a beszedés
díjával csökkentve. Az így megállapított összeget a MEGBÍZOTT öt (5) naptári napon belül köteles átutalni a
MEGBÍZÓ részére az elszámoláson szereplő bankszámlájára. A MEGBÍZOTT fizetési késedelme esetén köteles a
MEGBÍZÓ részére a késedelemmel érintett összeg után a késedelem teljes időtartamára, a késedelembeesés első napjától
a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni. MEGBÍZÓ a MEGBÍZOTT fizetési késedelménél figyelembe veszi az
egyéb értékesítéseinek fizetési késedelmét is. Öt (5) napon túli fizetési késedelem esetén a MEGBÍZÓ jogosult a
Szolgáltatások teljesítését anyagi jogkövetkezmények nélkül felfüggeszteni, a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni,
a MEGBÍZOTT pedig a teljesítési kötelezettségén túlmenően köteles az általa át nem utalt beszedett összeggel azonos
összegű kötbért, valamint a CARDNET által követelt teljes kárt haladéktalanul megfizetni a MEGBÍZÓ részére.
1.3. MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza a MEGBÍZÓ, hogy helyette és nevében az általa végzett
szolgáltatásról az elszámolást elkészítse. Megbízott a jelen szerződés aláírásával megbízza továbbá a MEGBÍZÓ-t azzal,
hogy képviseletében – az elszámolási bizonylattal egyidejűleg – meghatalmazottként a jelen szerződés által rögzített
ügylethez kapcsolódó elszámolások után esedékes jutalékról számlát bocsásson ki a MEGBÍZOTT nevében, melynek
másolati példányát megküldi az MEGBÍZOTT részére. MEGBÍZÓ a jelen szerződés aláírásával a MEGBÍZOTT
megbízását elfogadja, és vállalja, hogy a jelen szerződés által rögzített ügylethez kapcsolódó, jutalék elszámolással
összefüggő számlakibocsátásban meghatalmazottként eljár. Az így kiállított számla és elszámolás a MEGBÍZÓ és a
MEGBÍZOTT közötti pénzügyi elszámolás alapját képezi. A MEGBÍZÓ által kiállított számlák a Megbízási szerződés
érvényessége és hatálya alatt az Árushely kódja plusz a 0000000-tól 99999999-ig sorszámtartományban kerülnek
kiállításra. A számla kiállítása a hatályos jogszabályok betartásával történik, az „önszámlázás” kifejezés feltűntetésével.
A MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal, hogy a NAV-nál bejelentett adózási módjában, és adataiban történő változást
haladéktalanul bejelenti a MEGBÍZÓ felé (pl. áfakörbe belép, vagy alanyi adómentességet, vagy csoportos
adóalanyiságot, vagy pénzforgalmi adózást választ áfa tekintetében, EVÁ-s vagy KATA-s lesz, megváltozik az
adószáma, a neve, számlázási címe, jogerősen felszámolás vagy végelszámolás vagy csődeljárás alá kerül,stb.) Az
adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt MEGBÍZÓ által helytelenül kiállított számla jogkövetkezményeit teljes
egészében a MEGBÍZOTT viseli. MEGBÍZÓ tájékoztatja MEGBÍZOTTat, hogy a MEGBÍZOTT az „önszámlázás”
következtében a MEGBÍZÓ által használt számlázó program tekintetében számlázó program használónak minősül.
MEGBÍZOTT vállalja, hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet előírásai alapján a MEGBÍZÓ által a ”J” számú
mellékletben szereplő nyilatkozat alapján, az ott megjelölt adatokkal a MEGBÍZÓ által használt számlázó programot a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére határidőben bejelenti, illetve jelen szerződés megszűnését követően határidőben
kijelenti. Ennek elmulasztásáért MEGBÍZÓT felelősség nem terheli. Felek megállapodnak abban, hogy a számlázó
program dokumentációja a MEGBÍZÓNÁL kerül tárolásra, megőrzésre.
1.4. MEGBÍZÓ a „C” melléklet, 1.2. pont szerinti tartalommal elkészített elszámolást a tárgyhetet követő héten küldi meg a
MEGBÍZOTT Árushelyének címére. MEGBÍZOTT köteles a díjbeszedésről készült elszámolás tartalmi helytállóságát
tételesen ellenőrizni. Eltérés esetén az elszámolással kapcsolatos észrevételeit a MEGBÍZOTT 48 órán belül köteles a
MEGBÍZÓval írásban közölni. Írásbeli értesítés hiányában MEGBÍZÓ úgy tekinti, hogy az elszámolás a MEGBÍZOTT
részéről nem vitatottnak (azaz elfogadottnak) minősül. A MEGBÍZOTT az elszámolás Árushelyre történő szokásos
érkezését követő 24 órán belül köteles a MEGBÍZÓval közölni, ha az elszámolás nem érkezett meg hozzá. Az
elszámolással kapcsolatos vitákat a Felek egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetés nincs halasztó hatállyal a fizetési
határidőre.
1.5. MEGBÍZOTT vállalja, hogy az egyenlegfeltöltések bevételeiről a Fogyasztók részére számlát nem állít ki és saját
árbevételként nem mutatja ki. Ennek elmulasztásáért, megsértéséért teljes körű felelősséggel tartozik
2. Díjazás
2.1. A MEGBÍZOTTat megillető megbízási díj mértéke sikeres tranzakció (Abaqoos kártya esetében kártya feltöltés,
Paysafecard esetében adatkészlet értékesítés) esetén 50 Ft + ÁFA/ feltöltés, amely tartalmazza a MEGBÍZOTT jelen
szerződés szerinti tevékenysége ellátása érdekében felmerült valamennyi költségét is.
Feltöltés és adatkészlet értékesítés alatt a Szolgáltatások ellenértékének előzetes megfizetését és CARDNET általi jóváírását értik
a Felek.
………………….., 201 . …………………….
………………………………….
MEGBÍZÓ
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………………………………...
MEGBÍZOTT

“D” Melléklet: Rendszerüzemeltetési alapdíj és forgalom utáni kiegészítő jutalék meghatározása
Havi forgalom utáni kiegészítő jutalék:
3.000.000 felett
2.400.000 - 2.999.999,2.000.000 - 2.399.999,1.500.000 - 1.999.999,1.000.000 - 1.499.999,500.000 - 999.999,300.000 - 499.999,0 - 299.999,-

27.500,-Ft + ÁFA
20.000,-Ft + ÁFA
12.500,-Ft + ÁFA
7.500,-Ft + ÁFA
5.000,-Ft + ÁFA
2.000,-Ft + ÁFA
1000,-Ft + ÁFA
,-Ft

Rendszerüzemeltetési alapdíj 2000 Ft +ÁFA / hó

………………….., 201 . …………………….

…………………………………………………….

MEGBÍZÓ
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………………………………………………..

MEGBÍZOTT

“E” Melléklet: MEGBÍZOTT árusításban részt vevő üzleteinek felsorolása
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT) által
………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Üzlet neve

Irányítószám
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Település

Utca, házsszám

Kontakt személy telefon

„F” Melléklet: Tájékoztatás a Lapker Zrt. által használt számlázó program adatairól
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT) által
………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Tájékoztatjuk, hogy a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában
megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet 11. és 13. §-a alapján
az adóalany köteles az általa használt, illetve a használatból kivont számlázó programot, online számlázó
programot az adóhatóságnak be- illetve kijelenteni. Amennyiben az adóalany helyett, de az adóalany
nevében más állítja ki a számlát, a számlázó programot használó adóalanynak azt az adóalanyt kell tekinteni,
akinek a nevében a számlázó programmal a számlát kibocsátották.
Emiatt azoknak az adóalanyoknak is bejelentési kötelezettsége keletkezik, akik helyett és nevében más
állítja ki a számlát. A bejelentési kötelezettséget a program használatbavételét követő 30 napon belül,
a kijelentést a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül szükséges megtenni.
Mivel az Ön nevében megállapodás alapján a Magyar Lapterjesztő Zrt. állítja ki szerződéses jogviszonyukra
vonatkozóan a számlákat („önszámlázás” történik), ezért Ön is kötelezett a Magyar Lapterjesztő Zrt. által
használt számlázó program be-, illetve a szerződés megszűnése esetén annak kijelentésére (SZAMLAZO
jelű NAV nyomtatványon), melyhez alább közöljük a szükséges adatokat, a kitöltés megkönnyítése
érdekében a nyomtatvány soraival egyezően:
Használatba vétel bejelentésének törlése
Saját fejlesztésű program (I/N)
Program neve
Program azonosítója
Program fejlesztő (gyártó) neve
Adószáma
Program
fejlesztő
(gyártó) külföldi
adószáma Országkód
Külföldi adószám
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve
Adószáma
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó külföldi
adószáma Országkód
Külföldi adószám
Program beszerzése
Programhasználat kezdete

N
SAP ERP
SAP ERP 6.0
SAP SE
-

Programhasználat befejezése

(A Lapker Zrt-vel kötött
megszűnésének dátuma)

DE
143454214
SAP Hungary Kft.
12342659-2-44
2000.04.25.
(A Lapker Zrt-vel kötött szerződés dátuma)
szerződés

A számlázó programok be nem jelentéséből, késedelmes be- vagy kijelentéséből, és/vagy hibás
bejelentéséből adódó jogkövetkezmények a jogsértést elkövető adóalanyt terhelik, ezért kérjük, hogy
bejelentési kötelezettségét szíveskedjen határidőre, a rendeletben előírtaknak megfelelően teljesíteni
mind a saját számlázó programjai, mind a Magyar Lapterjesztő Zrt. által használt fenti adatokkal
rendelkező számlázó program tekintetében.
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“G” Melléklet:
Meghatalmazás adatexport teljesítésére
A jelen melléklet a Lapker Zrt. (mint MEGBÍZÓ) és a ……………………………………………………. (mint MEGBÍZOTT) által
………………….……………….. napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 11/A§-a előírja, hogy a „A számlázó
programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás”
elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró
dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve b) a kezdő és a záró
számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.”
Az adatexport teljesítésére irányuló kötelezettség alanya a MEGBÍZOTT. Figyelemmel azonban arra,
hogy a MEGBÍZOTT a Rendelet által megkívánt számlázó programmal nem rendelkezik, jelen
megállapodás aláírásával a MEGBÍZOTT megbízza a Megbízót azzal, hogy képviseletében
meghatalmazottként az adatexport biztosítására vonatkozó kötelezettséget az alábbiak szerint teljesítse.
A MEGBÍZOTT vállalja, hogy abban az esetben, ha az adóhatóság a MEGBÍZOTT -at adatexport
teljesítésére szólítja fel, erről írásban haladéktalanul értesíti a Megbízót.
A Megbízó vállalja, hogy az értesítés kézbesítésétől számított három (3) munkanapon belül a Rendelet
által előírt formátumban az adatszolgáltatást biztosítja, és azt a MEGBÍZOTT jelen megállapodásban
meghatározott székhelyének címére postai úton (tértivevényes ajánlott küldeményként) megküldi.
A MEGBÍZOTT fentiek szerinti meghatalmazása az adatszolgáltatás adóhatóság részére való
továbbítására nem terjed ki. Az adatszolgáltatás adóhatóság részére való továbbítása a MEGBÍZOTT
kötelezettsége és felelőssége.
A MEGBÍZOTT kötelezettsége és felelőssége továbbá az adóhatóságtól az adatexport teljesítésére
vonatkozó határidő meghosszabbítását kérni minden olyan esetben, ha az adóhatóság által megadott
határidőn belüli teljesítésre – figyelemmel a Megbízó teljesítési kötelezettségére is - nem lesz lehetőség.
Az ennek elmulasztásából, a MEGBÍZOTT késedelmes teljesítéséből eredő jogkövetkezmények
kizárólag a MEGBÍZOTT-at terhelik, a Megbízó az ebből eredő kárfelelősségét kifejezetten kizárja.

Kelt: Budapest, 201. .…………………….…………... napján

…………………………………………….
MEGBÍZÓ
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……………………….……………………………
MEGBÍZOTT

“H” Melléklet: III.2.d pontja szerint megjelölt szolgáltató on-line palack kártya értékesítésre vonatkozó
rendelkezések
A jelen Melléklet a Lapker Zrt.(mint MEGBÍZÓ ) és …………………………………………… (mint MEGBÍZOTT)
által 201 ………. ………………..napján aláírt szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
4.

Elszámolás

4.1. MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások Fogyasztók általi igénybevételével végzett tranzakciók forgalmát
MEGBÍZÓ szerződött Partnere folyamatosan méri, és a mérések eredményeit a szolgáltató felé továbbítja.
4.2. A MEGBÍZÓ heti Rendszerességgel kiállítja az elszámolást a MEGBÍZOTT felé a következők szerint: az elszámolásban a
MEGBÍZOTT a tárgyhetet megelőző héten a Fogyasztóktól készpénzben beszedett ellenérték szerepel a beszedés díjával
csökkentve. Az így megállapított összeget a MEGBÍZOTT öt (5) naptári napon belül köteles átutalni a MEGBÍZÓ részére
az elszámoláson szereplő bankszámlájára. A MEGBÍZOTT fizetési késedelme esetén köteles a MEGBÍZÓ részére a
késedelemmel érintett összeg után a késedelem teljes időtartamára, a késedelembeesés első napjától a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot megfizetni. MEGBÍZÓ a MEGBÍZOTT fizetési késedelménél figyelembe veszi az egyéb
értékesítéseinek fizetési késedelmét is. Öt (5) napon túli fizetési késedelem esetén a MEGBÍZÓ jogosult a palack kártya
feltöltési Szolgáltatás teljesítését anyagi jogkövetkezmények nélkül felfüggeszteni, a szerződést azonnali hatállyal
megszüntetni, a MEGBÍZOTT pedig a teljesítési kötelezettségén túlmenően köteles az általa át nem utalt beszedett
összeggel azonos összegű kötbért, valamint a szolgáltató által követelt teljes kárt haladéktalanul megfizetni a MEGBÍZÓ
részére.
4.3. MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza a MEGBÍZÓT, hogy helyette és nevében az általa végzett
szolgáltatásról az elszámolást elkészítse. MEGBÍZOTT a jelen szerződés aláírásával megbízza továbbá a MEGBÍZÓt
azzal, hogy képviseletében – az elszámolási bizonylattal egyidejűleg – meghatalmazottként a jelen szerződés által
rögzített ügylethez kapcsolódó elszámolások után esedékes jutalékról számlát bocsásson ki az MEGBÍZOTT nevében,
melynek másolati példányát megküldi a MEGBÍZOTT részére. A MEGBÍZÓ a jelen szerződés aláírásával a MEGBÍZOTT
megbízását elfogadja, és vállalja, hogy a jelen szerződés által rögzített ügylethez kapcsolódó, jutalék elszámolással
összefüggő számlakibocsátásban meghatalmazottként eljár. Az így kiállított számla és elszámolás a MEGBÍZÓ és a
MEGBÍZOTT közötti pénzügyi elszámolás alapját képezi. MEGBÍZÓ által kiállított számlák a Megbízói szerződés
érvényessége és hatálya alatt az számlafizető kódja plusz a 0000000-tól 99999999-ig, sorszámtartománybankerülnek
kiállításra. A számla kiállítása a hatályos jogszabályok betartásával történik, az „önszámlázás” kifejezés feltűntetésévelA
MEGBÍZOTT kötelezettséget vállal, hogy a NAV-nál bejelentett adózási módjában, és adataiban történő változást
haladéktalanul bejelenti a MEGBÍZÓ felé (pl. áfakörbe belép, vagy alanyi adómentességet, vagy csoportos adóalanyiságot,
vagy pénzforgalmi adózást választ áfa tekintetében, EVÁ-s vagy KATA-s lesz, megváltozik az adószáma, a neve,
számlázási címe, jogerősen felszámolás vagy végelszámolás vagy csődeljárás alá kerül,stb.) Az adatváltozás
bejelentésének elmulasztása miatt MEGBÍZÓ által helytelenül kiállított számla jogkövetkezményeit teljes egészében a
MEGBÍZOTT viseli. MEGBÍZÓ tájékoztatja MEGBÍZOTTAT, hogy a MEGBÍZOTT az „önszámlázás” következtében a
MEGBÍZÓ által használt számlázó program tekintetében számlázó program használónak minősül. MEGBÍZOTT vállalja,
hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet előírásai alapján a MEGBÍZÓ által a „J”. számú mellékletben szereplő nyilatkozat
alapján, az ott megjelölt adatokkal a MEGBÍZÓ által használt számlázó programot a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részére
határidőben bejelenti, illetve jelen szerződés megszűnését követően határidőben kijelenti. Ennek elmulasztásáért
MEGBÍZÓt felelősség nem terheli. Felek megállapodnak abban, hogy a számlázó program dokumentációja a MEGBÍZÓnál
kerül tárolásra, megőrzésre.
4.4. MEGBÍZÓ a B melléklet, 1.2. pont szerinti tartalommal elkészített elszámolást a tárgyhetet követő héten küldi meg a
MEGBÍZOTT Árushelyének címére. MEGBÍZOTT köteles a díjbeszedésről készült elszámolás tartalmi helytállóságát
tételesen ellenőrizni. Eltérés esetén az elszámolással kapcsolatos észrevételeit a MEGBÍZOTT 48 órán belül köteles a
MEGBÍZÓval írásban közölni. Írásbeli értesítés hiányában MEGBÍZÓ úgy tekinti, hogy az elszámolás a MEGBÍZOTT
részéről nem vitatottnak (azaz elfogadottnak) minősül. A MEGBÍZOTT az elszámolás Árushelyre történő szokásos
érkezését követő 24 órán belül köteles a MEGBÍZÓVAL közölni, ha az elszámolás nem érkezett meg hozzá. Az
elszámolással kapcsolatos vitákat a Felek egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetés nincs halasztó hatállyal a fizetési
határidőre.
4.5. MEGBÍZOTT vállalja, hogy a Palack kártya bevételeiről a Fogyasztók részére számlát nem állít ki és saját árbevételként
nem mutatja ki. Ennek elmulasztásáért, megsértéséért teljes körű felelősséggel tartozik.
5. Díjazás
5.1. A MEGBÍZOTTAT megillető megbízási díj mértéke sikeres Palack kártya feltöltés nyújtása esetén 50 Ft + ÁFA/ feltöltés,
amely tartalmazza a MEGBÍZOTT jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása érdekében felmerült valamennyi
költségét is.
5.2. Feltöltés alatt a Termék ellenértékének előzetes megfizetését és a szolgáltató általi jóváírását értik a Felek.
6. Ügyfélszolgálat
6.1. MEGBÍZOTT tudomásul veszi, hogy a Fogyasztói ügyfélpanaszokat a szolgáltató ügyfélszolgálata kezeli. A MEGBÍZOTT
vállalja, hogy reklamáció esetén a szolgáltató ügyfélszolgálat elérhetőségéről a Fogyasztót a tájékoztatja.

Ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:Központi telefonos ügyfélszolgálat: +36 40/45-50-50/8 mellék
Írásos megkeresések elérhetőségei: 3014 Hort Pf 29 e-mail:vevoszolgalat@primagaz.hu
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FEDEZETIGAZOLÁS
1. Igazoljuk, hogy ügyfelünk, a …………………………………………………………………………………………...1 megbízása
alapján,

pénzintézetünknél,

a………………………….…………………………………………………..

2

-nál

vezetett

……………………………………………………….3 számú pénzforgalmi bankszámlán zároltunk pénzeszközt az alábbiak
szerint:
A zárolt összeg: ……………….…………….4 Ft
A zárolás célja: biztosíték bizományosi tevékenységhez
A zárolás érvényessége: visszavonásig
A zárolt összeg kedvezményezettje: Magyar Lapterjesztő ZRt. 1097 Budapest, Táblás u. 32.
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:

11794008-20001340

A kedvezményezett cégjegyzékszáma:

01-10-043804

A kedvezményezett adószáma:

12372041-4-44

2. Az 1 pontban meghatározott biztosítási összeg terhére akkor fizetünk, ha a Magyar Lapterjesztő Zrt.
azonnali beszedési megbízást nyújt be. A teljesítés során pénzintézetünk sem a terhelés jogalapját, sem
annak összegszerűségét nem vizsgálja. Az ebből eredő vitás kérdéseket a kötelezett csak a Magyar
Lapterjesztő ZRt-vel rendezheti.

3. A biztosítéki összeg zárolása csak a Magyar Lapterjesztő ZRt írásbeli hozzájárulásával szüntethető
meg.

Kelt: ……………………………………………………….

……………………………………………………..…………
Pénzintézet cégszerű aláírása
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FELHATALMAZÁS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSHOZ
Alulírott, mint a ………………………………………………………………….………………………..1 beltagja ezen felhatalmazó
levélben bejelentem a …………………………..…………………………………..2 számú nem forgalmazó bankszámlámat
vezető ………………………………….…………………………………………………..3 pénzintézetnek, hogy a közöttünk fennálló
szerződés alapján a
Magyar Lapterjesztő ZRt.

(székhelye: 1097 Budapest, Táblás u. 32. pénzforgalmi jelzőszáma: 11794008-20001340, cégjegyzékszáma:
01-10-043804, adószáma: 12372041-4-44) jogosult a fenti bankszámla terhére minden más fizetési
megbízást megelőzően azonnali beszedési megbízást benyújtani.

Ezen beszedési megbízás addig érvényes, amíg az erre vonatkozó bejelentést a Magyar Lapterjesztő ZRt
által ellenjegyzett irattal vissza nem vonom.

Kelt: …………………………………………………………

……………………………………………………..…………
Felhatalmazó cégszerű aláírása

Aláírások rendben, a felhatalmazást nyilvántartásba vettük.

Kelt: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………
Pénzintézet cégszerű
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