ONLINE Pénztárgép Adásvételi Szerződés
1. Megrendelőnek tudomása van arról, hogy jogszabály által kötelezett on-line pénztárgép üzemeltetésére.
2.Eladó kijelenti, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal által 10121 engedély számmal nyilvántartásba vett hivatalos pénztárgép szerviz és a
Megrendelésben szereplő online pénztárgép rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal forgalmazási engedélyével vagy az
engedélyeztetés folyamatban van.
3. Megrendelőnek tudomása van arról, hogy az online pénztárgép üzemeltetéséhez online adatkapcsolat szükséges, amelyhez
adatkommunikációs szerződést kell kötnie a pénztárgép típusának megfelelő szolgáltatóval (továbbiakban Szolgáltató). Felek rögzítik, hogy a
pénztárgépbe eltávolíthatatlan módon beépítésre került a Szolgáltató tulajdonát képező, az adatkommunikáció megvalósításához
elengedhetetlen SIM modul. A jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy a pénztárgépbe integrált SIM kártyára vonatkozó szolgáltatási
szerződés a Vevő és a Szolgáltató között érvényesen létrejöjjön. A szolgáltatói szerződés is Eladónál kerül megkötésre.
4. Eladó eladja, Vevő megvásárolja az adatlapon feltüntetett típusú és darabszámú pénztárgépet. Felek megállapodnak, hogy az engedélyezési
folyamat alatt lévő pénztárgépek közül a Vevő jogosult a jelen szerződés 1. oldalán található adatlapon megjelölni, hogy mely pénztárgépet
kívánja a jelen szerződésben megjelölt pénztárgép helyett megvásárolni. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt arról, hogy amennyiben a jelen
szerződés tárgyát képező pénztárgép helyett más pénztárgép értékesítésében állapodnak meg, úgy a Vevő a kiválasztott pénztárgépet az
eladás időpontjában érvényes listaára szerinti vételár ellenében jogosult megvásárolni. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó legkésőbb 2013.
november 30-ig tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a jelen szerződés adatlap részén megjelölt pénztárgépre vonatkozó forgalmazási engedély a
birtokában van-e, illetve ennek hiányában a szállítás időpontjáig mely pénztárgépek rendelkeznek forgalmazási engedéllyel. Amennyiben a
Vevő által megjelölt pénztárgép nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, úgy a Vevő 7 napon belül jogosult nyilatkozni arról, hogy a
forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek közül melyiket kívánja megvásárolni.
5. A megvásárolt pénztárgépekre vonatkozó szavatossági és kötelező jótállási jogokat a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 305311/A §-ok, továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A
Felek megállapodnak, hogy a Vevő szavatossági és jótállási igényét az üzembe helyezést végző szervizben érvényesítheti.
A Felek rögzítik, hogy a rendeltetésszerű használat előfeltétele, hogy a pénztárgépet az arra jogosult szerviz helyezze üzembe, melyre
tekintettel a Felek megállapodnak, hogy a szavatossági és a jótállási jogok akkor gyakorolhatók, ha az üzembe helyezés rendeltetésszerűen
történt.
6. Felek rögzítik, hogy a megvásárolt pénztárgép szállításának feltétele, hogy a Vevő pénztárgép vételárát teljes egészében megfizesse,
továbbá, hogy a Vevő által a NAV-tól igényelt, üzembe helyezéshez szükséges regisztrációs kódját az Eladónak átadja.
7. A jelen szerződés tárgyát képező terméket az Eladó legkésőbb 2013. december 31. napjáig köteles a Vevő részére átadni. Az átvételt
megelőző 3 nappal az Eladó tájékoztatja a Vevőt az átadás és üzembe helyezés tervezett napjáról.
8. A Felek rögzítik, hogy Vevő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles az Eladó UniCredit Banknál vezetett 10918001-0000005195720005 számú számlájára készülékenként 25.000,-Ft+ ÁFÁ-t (azaz 31.750,- Ft-ot) megfizetni előleg jogcímén. A Felek rögzítik, hogy az Eladó
az összeg jóváírását követően előlegszámlát állít ki és küld meg a Vevő részére. A hátralékos vételár összegét a pénztárgép átvételekor, üzembe
helyezéskor köteles Vevő megfizetni az egyéb felmerülő költségekkel együttesen, melyből a megfizetett előleg összege levonásra kerül. Felek
rögzítik, hogy a pénztárgép vételára az átvételkor érvényes, forgalmazó által közzétett, hivatalos végfelhasználói árlista alapján kerül
leszámlázásra. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a pénztárgép átadására kizárólag azt követően köteles, hogy a teljes vételár összege a
bankszámláján vagy pénztárában jóváírásra került.
A Felek megállapodnak, hogy a Vevő által az Eladó részére átadott regisztrációs kódok alapján az Eladó jogosult és köteles ellenőrizni, hogy
Vevő jogosult-e az állami támogatásra. Amennyiben az Eladó meggyőződött a támogatás jogosságáról úgy köteles tájékoztatni a Vevőt, hogy a
végszámlát a jogos támogatás összegével csökkentett vagy a támogatás összegével nem csökkentett vételárról állítja ki.
9. A Vevő vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező online pénztárgépet az átvételkor Eladóval köteles üzembe helyezteti. Az üzembe
helyezés az Eladó (némely esetben a pénztárgép forgalmazója) által meghatározott díjszabás alapján történik, melyről Vevő köteles a
megrendelés előtt a szervizes Üzletkötőnél tájékozódni. Amennyiben a Vevő helyszíni kiszállással kéri az üzembe helyezést, úgy Eladó jogosult
a kiszállás díját Vevőnek felszámolni.
10. Vevő köteles helytállni a NAV-tól kapott kedvezményre jogosító üzembe helyező kód üzembe helyezéskori érvényességéért. Amennyiben
az üzembe helyezéskor nyilvánvalóvá válik, hogy a regisztrációs kód korábbi felhasználás okán a támogatás igénybevételére nem jogosítja fel a
Vevőt, a Vevő köteles a vételárat a NAV támogatás összegével kiegészíteni, ellenkező esetben az Eladó a pénztárgép üzembe helyezését
megtagadhatja.
A Felek rögzítik, hogy a NAV támogatás visszaigénylésére kizárólag az Eladó jogosult, tekintettel arra, hogy a támogatás összege a pénztárgép
vételárából levonásra kerül, és a Vevő a pénztárgépet a támogatási összeggel csökkentett áron vásárolja meg.
11. Egyéb, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv adásvételre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

