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együttesen, mint Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. A Felek megállapodása
Lapker kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes mobilszolgáltatókkal (azaz továbbiakban: „Elektronikus
Termékszolgáltatók”) kötött szállítási szerződései alapján a PARTNER jelen Megállapodás alapján leadott egyedi
megrendeléseinek eleget téve, folyamatosan biztosítja PARTNER részére az Előrefizetett Elektronikus Mobil
Egyenlegfeltöltés szolgáltatást (továbbiakban: „Elektronikus Feltöltés” vagy „Szolgáltatás”) PARTNER jelen
Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben leírt már üzemelő és a jelen Megállapodás
hatályba lépése után PARTNER által üzemeltetett kereskedelmi egységénél/, egységeinél az alább írt
feltételekkel.
2. Az Eszközök biztosítása
A mobil feltöltőkártyák elektronikus on-line feltöltéséhez szükséges eszközöket Lapker közreműködőjeként a
RENDSZERINTEGRÁTOR (OTP Bank Nyrt. 1131 Budapest, Babér u. 9.) biztosítja.
3. Megrendelés és teljesítés
Az egyedi megrendelést a PARTNER által üzemeltetett kiskereskedelmi egységeinél kihelyezett POS
terminálokról indított feltöltési kérelem (továbbiakban: ”Kérelem”) képezi, melyet Lapker a Kérelemben
szereplő feltöltési összegnek a megadott mobiltelefonszámhoz tartozó egyenlegen történő jóváírással köteles
teljesíteni.
A teljesítésről a megrendelésben szereplő adatokkal a POS terminál bizonylatot nyomtat.
4. Az elektronikus feltöltés feldolgozásának folyamata
Az Elektronikus Feltöltés, Rendszerintegrátor és Lapker szerverén keresztül kerül lebonyolításra és
elszámolásra. A Rendszerintegrátor és Lapker szervere közvetlen kapcsolatban áll az Elektronikus
Termékszolgáltatók rendszer-központjaival, valamint a POS terminálokkal. A feltöltési folyamat technikai
lebonyolítása az Elektronikus Termékszolgáltatók, Rendszerintegrátor és Lapker egyeztetésének
eredményeképp alakul ki. Lapker korlátlan és teljes felelősséget vállal a feltöltési tranzakciók mindenkori
hibátlan teljesítéséért. Amennyiben a feltöltés a rendszer hibás működése miatt téves paraméterekkel történik
meg, Lapker köteles PARTNER ebből adódó valamennyi bizonyított kárát megtéríteni.
Az ellenőrzés módja: a számlázott tranzakció-állományt kell összehasonlítani az üzletek napi terminálzárásaival.

Minden egyéb esetre, a Ptk. szavatosságra és jótállásra, valamint kártérítési kötelezettségre vonatkozó
rendelkezései érvényesek.
Az Elektronikus Feltöltés feldolgozásának folyamatát részletesen a jelen Megállapodás elválaszthatatlan 2. sz.
melléklete tartalmazza.
5. Elszámolás és Fizetési Feltételek, Fizetési biztosíték, Adatszolgáltatás
Az Egyenleg Feltöltésekről kizárólag az adott szolgáltató jogosult számla kiállításra az egyenleg felhasználása
alapján. Lapker a feltöltésekről, jelen Megállapodás elválaszthatatlan 3. sz. mellékletében meghatározottak
szerinti kondíciók alapján, hetente, utólag Elszámolási bizonylatot állít ki. PARTNER a jelen szerződés
aláírásával megbízza a Lapkert, hogy helyette és nevében az általa végzett szolgáltatásról az elszámolást
elkészítse. PARTNER a jelen szerződés aláírásával megbízza továbbá a Lapkert azzal, hogy képviseletében – az
elszámolási bizonylattal egyidejűleg – meghatalmazottként a jelen szerződés által rögzített ügylethez
kapcsolódó elszámolások után esedékes jutalékról számlát bocsásson ki a PARTNER nevében, melynek
másolati példányát megküldi a PARTNER részére. A Lapker a jelen szerződés aláírásával a PARTNER 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 Lapker és a
PARTNER közötti pénzügyi elszámolás alapját képezi. A Lapker által kiállított számlák a PARTNER 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. PARTNER kötelezettséget vállal, hogy a NAV-nál bejelentett adózási módjában és
adataiban történő változást haladéktalanul bejelenti a Lapker 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 Lapker által helytelenül
kiállított számla jogkövetkezményeit teljes egészében a PARTNER viseli
Lapker tájékoztatja PARTNERT, hogy a PARTNER az „önszámlázás” következtében a Lapker által használt
számlázó program tekintetében számlázó program használónak minősül. PARTNER vállalja, hogy a 23/2014.
(VI.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: (Rendelet) előírásai alapján a Lapker által a 4. sz. mellékletben
szereplő nyilatkozat alapján, az ott megjelölt adatokkal a Lapker által használt számlázó programot a Nemzeti
Adó-és Vámhivatal részére határidőben bejelenti, illetve jelen szerződés megszűnését követően határidőben
kijelenti. Ennek elmulasztásáért Lapkert felelősség nem terheli. Felek megállapodnak abban, hogy a számlázó
program dokumentációja a Lapkernél kerül tárolásra, megőrzésre.

A 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 PARTNER. Figyelemmel
azonban arra, hogy a PARTNER a Rendelet által megkívánt számlázó programmal nem
rendelkezik, jelen megállapodás aláírásával a PARTNER megbízza a Lapkert azzal, hogy
képviseletében meghatalmazottként az adatexport biztosítására vonatkozó kötelezettséget
az alábbiak szerint teljesítse.
A PARTNER vállalja, hogy abban az esetben, ha az adóhatóság a PARTNER -t adatexport
teljesítésére szólítja fel, erről írásban haladéktalanul értesíti a Lapkert.
A Lapker vállalja, hogy az értesítés kézbesítésétől számított három (3) munkanapon belül
a Rendelet által előírt formátumban az adatszolgáltatást biztosítja, és azt a PARTNER
jelen megállapodásban meghatározott székhelyének címére postai úton (tértivevényes
ajánlott küldeményként) megküldi.
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A PARTNER fentiek szerinti meghatalmazása az adatszolgáltatás adóhatóság részére való
továbbítására nem terjed ki. Az adatszolgáltatás adóhatóság részére való továbbítása a
PARTNER kötelezettsége és felelőssége.
A PARTNER 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 Lapker teljesítési
kötelezettségére is - nem lesz lehetőség. Az ennek elmulasztásából, a PARTNER
késedelmes teljesítéséből eredő jogkövetkezmények kizárólag a PARTNER -t terhelik, a
Lapker az ebből eredő kárfelelősségét kifejezetten kizárja.

Az elszámolás alapját a POS terminálok napi zárása során Lapker szervere által visszaigazolt tranzakciók
képezik. Lapker vállalja, hogy az egyes tranzakciókat egyezteti az Elektronikus Termékszolgáltatókkal, és a
vitás kérdéseket haladéktalanul orvosolja. PARTNER köteles a vitás kérdések rendezésében a tőle elvárható
mértékben a Lapkerrel együttműködni, és kérésre a vitatott Elektronikus Feltöltések bizonylatait bemutatni.
Fizetési határidő: a számla, vagy elszámolás kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári nap.
A fizetés módja átutalás, a számlán, vagy elszámoláson feltüntetett bankszámlaszámra.
Amennyiben PARTNER a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, úgy Lapker jogosult a Ptk. szerinti törvényes
kamat felszámítására.
Amennyiben PARTNER fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Lapker jogosult a Szolgáltatást
felfüggeszteni.
6. A POS terminálok szervízelése és ügyfélszolgálat
A POS terminálok meghibásodása esetén, hibabejelentés a RENDSZERINTEGRÁTOR (OTP) ügyfélszolgálatánál
történik.
Az Ügyfélszolgálat és a hibaelhárítás, PARTNER és RENDSZERINTEGRÁTOR közötti, a bankkártya elfogadásra
kötött szerződés szerint, az abban meghatározott rendelkezésre állás szerint történik.
A Szolgáltatással kapcsolatos ügyfél reklamációs ügyek kivizsgálására Lapker telefonos és e-mail
ügyfélszolgálatot tart fenn és üzemeltet.

Az ügyfélszolgálat a Megállapodás időtartama alatt a hét munkanapjain 08:00-16:00 időtartamban működik.
Ügyfélszolgálati telefonszám:

06-40-182-662; 06-1-881-2600

Ügyfélszolgálati e-mail cím:

ugyfelszolgalat@lapker.hu

Az itt meghatározott ügyfélszolgálati telefonszámban történő változás esetén, Lapker írásban értesíti a

PARTNER-T, amely a szerződés módosítását nem igényli.
A felek megállapodnak abban, hogy a reklamációs ügyek lehető legrövidebb határidőn belül történő intézése
érdekében egymással szorosan együttműködnek
7. PARTNER kötelezettségei
PARTNER vállalja, hogy a mobil feltöltésekre vonatkozó kapacitását teljes egészében Lapker ellátásában oldja
meg, a szolgáltatást folyamatosan működteti, feltéve, hogy Lapker eleget tesz a jelen Megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek, valamint amennyiben a Lapker felmondással nem szünteti meg a szerződést. Nem minősül
kötelezettségszegésnek, ha a feltételek biztosítása üzemszünet miatt marad el, azzal, hogy a Lapkertől függő
üzemszünet esetén (pl. technikai karbantartás) Lapker köteles PARTNER-t előzetesen írásban értesíteni;
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PARTNER vállalja, hogy a terminálon az értékesítési tevékenységet az oktatáskor átvett Kezelési Kézikönyvben,
és jelen Megállapodás 2. sz. mellékletében leírtak betartásával végzi.
Partner vállalja, hogy a telefon egyenlegfeltöltések bevételeiről a fogyasztók részére, számlát nem állít ki és
saját árbevételként nem mutatja ki. Ennek elmulasztásáért, megsértéséért teljes körű felelősséggel tartozik.
Felek rögzítik, hogy a PARTNER jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek fedezeteként ……………..Ft
azaz …………………………………… Ft összegű óvadékot helyez el a ……………banknál vezetett …………………………számú
bankszámláján, mely felett a Lapkernek rendelkezési és inkasszó jogot biztosít a jelen szerződésből eredő
követelései érvényesítéséhez. A fedezet igazolását az 5. sz. melléklet tartalmazza
8. Lapker kötelezettségei
Lapker köteles az Eszközök használatára vonatkozó első helyszíni oktatásról gondoskodni.
Köteles az Eszközök megfelelő használatáról szóló „Kezelési Kézikönyvet” a PARTNER rendelkezésére bocsátani.
9. Kárfelelősség
PARTNER a Rendszert mások jogainak, vagy törvényes érdekeinek megsértése nélkül, a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályok rendelkezései keretében köteles használni. PARTNER tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Rendszeren saját maga módosításokat hajt végre, Lapker nem tartozik felelősséggel a PARTNER
által módosított Rendszer és a Szolgáltatás igénybevételével bonyolított ügyletekért, illetve a módosított
Rendszer igénybevételével továbbított információk adattartalmáért.
Lapker nem vállal felelősséget:
- ha a Szolgáltatás PARTNER-nek felróható okból nem vagy nem szerződésszerűen működik, vagy a jelen
Megállapodás rendelkezéseitől eltérő igénybevétel miatt hiúsul meg, vagy ilyen ok miatt eredményez a
PARTNER és/vagy a vásárlók szándékától eltérő tranzakciót;
- ha a Szolgáltatást, vagy szervizkötelezettségét az elektromos energiaszolgáltatás, illetve a bérelt vonali
szolgáltatás kimaradása, vagy szünetelése, illetve a PARTNER 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) PARTNER-nek, 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 PARTNER, vagy a Rendszerkezelő gondatlan
és/vagy rendeltetésellenes, szerződésellenes használatából, illetve a Rendszer használatával visszaélésnek,
bűncselekménynek minősülő magatartásból vagy mulasztásból eredő következményekért. Ez utóbbi esetben
Lapker köteles PARTNER erre irányuló írásos kérése alapján a Terminált a forgalmazásból azonnal kizárni;
- amennyiben Lapker rendszerében merül fel a Szolgáltatást akadályozó tényező, arról köteles PARTNER-t
haladéktalanul írásban és szóban értesíteni;
- olyan tevékenységért, mulasztásért, illetve ennek következményeiért, mely nem róható fel a Lapkernek (pl.
elektromos energia szolgáltatás leállása, Elektronikus Termékszolgáltató rendszerének leállása, GPRS
adatforgalmazási rendszer leállása).
10. Tulajdonjog, használati jog, szerzői és szellemi alkotáshoz fűződő jogok
A Lapker, vagy alvállalkozója 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 Lapkert illetik. A Lapker, vagy alvállalkozója által
kifejlesztett és üzemeltetett Rendszer alapját képező technológiák, eljárások, módszerek, az ezekhez fűződő
ismeretek, know-how a Lapker üzleti titka, azok a Lapkert illetik meg, és a Lapker ezzel kapcsolatban minden
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jogát fenntartja. A Lapker által kifejlesztett és üzemeltetett Rendszer, illetve az annak részét képező szoftverek,
megoldások és a rendszerdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.
PARTNER 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 Lapker előzetes, írásbeli hozzájárulása birtokában adhatja át,
illetve hozhatja tudomására harmadik személyeknek. PARTNER vállalja, hogy ebben az esetben a harmadik
személyt írásban kötelezi, illetve annak kötelezettség-vállalását beszerzi arra vonatkozóan, hogy a Lapker a
jelen pontban meghatározott és a harmadik személy vonatkozásában felmerülő üzleti titkait 3 (három) évig
megőrzi. Jelen rendelkezést az értékesítés befejezését követően is alkalmazni kell.
11. Közreműködő
PARTNER tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás teljesítése érdekében Lapker jogosult közreműködők
(teljesítési segédek) igénybevételére, elsősorban a Szolgáltatás informatikai háttere, a szervizszolgáltatás és az
ügyfélszolgálati tevékenységek ellátására. Lapker a közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a
Szolgáltatást maga nyújtotta volna.
Lapker közreműködője a jelen Megállapodás aláírásakor: OTP Bank Nyrt. 1131 Budapest, Babér u. 9. –
RENDSZERINTEGRÁTOR
12. Kapcsolattartás
A Felek a Szolgáltatás előkészítése és megvalósítása során szorosan együttműködnek, egymást minden
lényeges kérdésről késedelem nélkül tájékoztatják.
A Felek között létrejött jelen szerződéses kapcsolat során felmerült, azzal összefüggésben szükséges vagy
megengedett mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni,
és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, tértivevényes levélben vagy
valamely hivatalos futárszolgálat útján kézbesítik az alábbi címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban
lehet kézbesítettnek tekinteni:
a) személyesen vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén – az igazolt átadás napján (óra
feltüntetésével);
b) tértivevényes levél esetén – a tértivevényen feltüntetett kézbesítési időpontban;
c) telefax útján történő kézbesítés esetén a fax-visszaigazolón feltüntetett időpontban.
Az operatív teendők kapcsán fölmerülő tennivalókról Felek egymás értesítésére az e-mailt is használhatják.
A telefonon vagy e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett általi írásbeli visszaigazolás (megerősítés)
időpontjában kell a dokumentumot hivatalosan közöltnek tekinteni.
Kapcsolattartásra alábbi munkatársaikat jelölik ki:
PARTNER részéről:
név:
telefonszám:
faxszám:
e-mail cím:
Lapker részéről:
név:
telefonszám:
faxszám:
e-mail cím:
13. Titoktartás
A Felek a jelen Megállapodásban foglaltakat bizalmasan kezelik. Egyik fél sem tehet a másik fél írásbeli
hozzájárulása nélkül - a jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - hozzáférhetővé, illetve nem hozhat
harmadik személy(ek) tudomására semmilyen, a jelen Szerződéssel kapcsolatos információt, iratot, különösen
a másik fél üzleti, illetve marketing tevékenységéről tudomására jutott titkosnak vagy bizalmasnak minősülő
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információt, üzleti elképzelést, tervet, rajzot vagy módszert (“Üzleti Titok”).
14. Időtartam és megszűnés
A jelen Megállapodás a mindkét fél általi aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra kötik.
A jelen Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös írásos megegyezésével;
b) bármelyik fél részéről, írásban indoklás nélkül, rendes felmondással 30 napos határidővel
c) bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
d) ha a jelen Megállapodást bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal
felmondja.
Az azonnali hatályú felmondás előtt a felmondó fél köteles a szerződésszegő felet írásban felszólítani a
szerződésszegés megszüntetésére és amennyiben a felszólítás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül az
nem vezet eredményre, akkor jogosulttá válik az azonnali hatályú felmondásra.
Jelen Megállapodás aláírásakor lép hatályba. Rendelkezéseit 2015.07.01.-től kell alkalmazni.
15. A jogviták rendezése
A Felek törekedni fognak arra, hogy minden vitás kérdést jóhiszemű tárgyalások útján létrehozott
megállapodással rendezzenek. A Felek a jelen Megállapodással vagy az annak tárgyát képező tevékenységgel
kapcsolatos mindennemű, a Felek egyezségével nem rendezett jogvita eldöntésére a Polgári perrendtartás
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak,.
16. Engedményezés
Egyik Fél sem ruházhatja át a Szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit, illetve nem engedményezheti
követeléseit a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

17. Egyéb feltételek
Felek a jelen Megállapodást csak írásban, mindkét Fél meghatalmazott képviselőinek aláírásával ellátva
módosíthatják.
Lapker jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, többek között abban az esetben is, ha PARTNER
írásbeli felszólítást követően sem állítja helyre a Szerződésnek megfelelő állapotot az Eszközök használatát,
működtetését illetően.
Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége, érvénytelenné
válása nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés pótolandó az
érvénytelen rendelkezés célzatának és a szerződő felek szerződéskötéskor feltételezhető akaratának leginkább
megfelelő érvényes rendelkezéssel.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1.; 2.; 3.; 4.; 5. számú mellékletek, a megállapodás csak
a mellékletekkel együtt érvényes.
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Jelen megállapodás hatályba lépésével, a Felek között korábban e tárgyban megkötött szerződések érvényüket
vesztik.
A jelen Megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag,
cégszerűen írták alá.

Kelt, Budapest, 20…………………………….

……………………………………………………
Magyar Lapterjesztő Zrt.

………..…………………………………….
PARTNER
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1. sz. melléklet
A jelen Melléklet a Magyar Lapterjesztő Zrt. és PARTNER által 20…………………………… napján aláírt szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
PARTNER által üzemeltetett kereskedelmi egységek felsorolása
Üzlet neve

Irányítószám

Település

Utca, ház szám
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Kontakt személy telefon

2. sz. melléklet
A jelen Melléklet a Magyar Lapterjesztő Zrt. és PARTNER által 20…………………………… napján aláírt szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

Az Elektronikus Feltöltés feldolgozásának folyamata az OTP banki terminálokon keresztül
1.

A Kereskedőnél a Vásárló jelzi a Kezelőnek, hogy Elektronikus Feltöltést kíván vásárolni, megjelölve a
fizetés módját. A fizetés módja szerint: Kézpénzes vagy Bankkártyás

2.

A Kereskedő a Terminál menürendszerén kiválasztja a GSM szolgáltatót, illetve a kívánt feltöltési címletet.
Kártyás fizetés esetén a szolgáltató kiválasztást megelőzi a kártya lehúzása

3.

Ezt követően a Terminálon a Vásárló megadja a feltölteni kívánt előfizetői telefonszámot. A telefonszámot
a Vásárló kétszer egymás után írja be. A Vásárló által kétszer egymás után beírt telefonszámot a terminál
összehasonlítja. A terminál csak akkor fogadja el a telefonszámot, amennyiben mindkét rögzítés azonos
telefonszámot tartalmaz.

4.

A megadott adatokat jóváhagyás után a vásárló a választott fizetési módnak megfelelően kifizeti.
Kézpénzes fizetés esetén a jóváhagyás előtt kell a fizetésnek megtörténni. Ez bankkártyás fizetési mód
esetén a kártyához tartozó PIN kód megadásával történik.

5.

Sikeres fizetés esetén a Kezelő éles feltöltést, ún. TOPUP tranzakciót kezdeményez a POS terminálon a
címletnek megjelölt összeg jóváhagyásával. A POS terminál a TOPUP tranzakciót elküldi a Bank 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 Bank szerverét.

6.

Sikeres TOPUP 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/, GSM
szolgáltató ügyfélszolgálat elérhetőségei). A Vásárló számára ez a bizonylat a Szolgáltató részéről
kötelezettséget jelent az Elektronikus Feltöltés elvégzésére.

7.

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 Szolgáltató (Bank) és a GSM szolgáltatók ügyfélszolgálatai kezelnek.

8.

A Kereskedő a bizonylatot a Vásárlóval aláírattatja, majd saját kézjegyével is ellátja és átadja a Vásárló
részére. Amennyiben szükséges, az eredeti példányt más POS bizonylatokhoz hasonlóan kezeli, valamint
felhívja a Vásárló figyelmét, hogy csak a bizonylattal tud reklamáció esetén a Szolgáltató
ügyfélszolgálatához fordulni.

9.

A telefon feltöltési tranzakcióról a számlát kizárólag a feltöltésben szereplő mobil szolgáltató jogosult
kiállítani. A számla kiállítása az egyenleg felhasználása alapján történik utólag. Vásárló az Áfás számlaigényét a www.vodafone.hu, www.telenor.hu, www.telekom.hu, oldalon, illetve a Vodafone (1270),
Telenor (1220), Telekom (1230) ügyfélszolgálaton (telefonszámon elérhető) keresztül jelezheti.
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3. sz. melléklet
A jelen Melléklet a Magyar Lapterjesztő Zrt. és PARTNER által 20………………………………. napján aláírt szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
A Felek díjazásának kalkulációs módszere, az átadási ár alapjáról és az árrés mértékéről
Az alábbi táblázatban az egyenleg feltöltések értékesítése esetén a rögzített bruttó fogyasztói ár alapján
kalkulált árrés kerül felsorolásra:
Termék neve

Árrés %

T-Mobile Domino elektronikus feltöltések
(3000, 3500, 5000, 10000, 15000)

1,97% + ÁFA

Telenor Praktikum elektronikus feltöltések
( 1500)
(3000, 5000, 10000, 15000)

1,57%+ÁFA
1,97% + ÁFA

Vodafone Vitamax elektronikus feltöltések
(2000, 3000, 5000, 7000, 12000)

1,97% + ÁFA

Kelt, Budapest, 20…………………………….

……………………………………………………
Magyar Lapterjesztő Zrt.

………..…………………………………….
PARTNER
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4. sz. melléklet
A jelen Melléklet a Magyar Lapterjesztő Zrt. és PARTNER által 20………………………………. napján aláírt szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Tájékoztatás a Lapker Zrt. által használt számlázó program adatairól
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 bejelenteni a beszerzést, használatba vételt, illetve a használatból történő
kivonást követő 30 napon belül. 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.
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 bejelentésére (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)
N
Program neve
SAP ERP
Program azonosítója
Program fejlesztő (gyártó) neve
Adószáma
Program fejlesztő (gyártó) külföldi
Országkód

SAP ERP 4.6C
SAP SE
adószáma
DE

Külföldi adószám
Értékesítő/rendelkezésre bocsátó neve
Adószáma

143454214
SAP Hungary Kft.
12342659-2-44

Értékesítő/rendelkezésre bocsátó külföldi adószáma
Országkód

-

Külföldi adószám
Program beszerzése
Programhasználat kezdete

2000.04.25.
a Lapkerrel történő szerződéskötés dátuma

Felhívjuk figyelmét, hogy a számlázó programok be nem jelentéséből, késedelmes bejelentéséből, és/vagy
hibás bejelentéséből adódó jogkövetkezmények a jogsértést elkövető adóalanyt terhelik, ezért kérjük, hogy
bejelentési kötelezettségét szíveskedjen határidőre teljesíteni mind a saját számlázó programjai, mind a
Magyar Lapterjesztő Zrt. által használt fenti adatokkal rendelkező számlázó program tekintetében.
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FEDEZETIGAZOLÁS
1. Igazoljuk, hogy ügyfelünk, a …………………………………………………………………………………………...1
megbízása alapján, pénzintézetünknél, a………………………….…………………………………………………..
-nál

vezetett

……………………………………………………….3

számú

pénzforgalmi

2

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

12

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: 1179400820001340, 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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