
ECR-Trade Pénztárgép Kft. 
—————————————————————————————————————— 

1133 Budapest, Dráva u. 5/a. 

Tel/fax: 350-4006, 239-0534 

 

Á T A L Á N Y D Í J A S  J A V Í T Á S I  

S Z E R Z Ő D É S  

 

mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133 Budapest, Dráva u. 5.), 

továbbiakban mint Vállalkozó, másrészről a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

mint Megbízó között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Megbízó a tulajdonában lévő, mellékletben foglalt pénztárgépeire jelen szerződésben 

foglalt feltételekkel átalánydíjas javítási szerződést köt, határozatlan időtartamra. 

 

 

2. Vállalkozó a munkákat Megbízó telephelyén (melléklet)  

 

 ..............(irányítószám).............................................(település)..................................... 

 

 ..............................(u., út, tér, stb.) .......................(szám), vagy a szerviz telephelyén 

(cím lásd fent) végzi el, a Megbízó választása szerint. 

 

 Vállalkozó lehetősége szerint a munka elvégzését Megbízó képviselőjével annak 

igénye szerint előre egyezteti, megrendeléseit felveszi és teljesíti. Vállalkozó az 

egyeztetés során minden esetben munkanapot vállal, a Megbízó nyitvatartási idején 

belül. Órára, napszakra pontos megrendelést nem fogad el. Megbízó bejelentést tehet a 

350-4006, 239-0534-es budapesti telefonon (nyitva H-CS: 8.00-16.30 P: 8.00-15.30), 

illetve a 06-20-951-8162-es ügyeleti mobil telefonszámon (H-V 8.00-20.00), valamint 

telefaxon, és levélben. Vállalkozó más módon, vagy más telefonon tett bejelentést 

nem fogad el. Bejelentés elfogadásával megbízott személy: Fodor Jenő. 

 

3. Vállalkozó az átalánydíjas javítás keretében vállalja, hogy a pénztárgép üzemszerű 

működése közben fellépő hibákat a szerződés időtartama alatt kijavítja. 

 Szerződő felek üzemszerű működés során bekövetkező hibának tekintik a pénztárgép 

szakszerű kezelése, és az elvárható gondosság ellenére bekövetkező hibákat. Az 

átalánydíjas javítás nem vonatkozik a karbantartás hiányából, kezelői hibából (pl. papír 

beszorulása a nyomtató hibáján kívül, téves beütés, hibás kezelés, stb.), illetéktelen 

beavatkozásból, túl áramból, természeti csapásból, rongálásból, beázásból, nem 

megfelelő minőségű kellékanyag használatából, rossz elhelyezésből, törésből, 

tűzkárból, vízkárból, eltulajdonításból, az akkumulátor meghibásodásából, valamint a 

felek tevékenységi körétől független okokból bekövetkező hibák kijavítására. 

 Vállalkozó a helyszíni javítást nem vállalja; adóügyi memória csere esetén, illetve ha 

a javítás csak műhelyben végezhető el. 

 Az átalánydíjas szerződés keretébe nem tartoznak a dátum és óra programozáson 

kívüli programozási megrendelések. 
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 Vállalkozó nem vállalja azon javítások helyszíni elvégzését, amely munkákhoz 

speciális szerszámok szükségesek. 

 Vállalkozó vállalja, hogy a hiba kijavítását a Megbízó, vagy képviselőjének 

bejelentését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül megkezdi, az átalánydíjas 

munkák körébe be nem sorolt megrendeléseket az általa rendszeresített nyomtatványon 

felveszi, és az abban foglalt vállalási feltételek betartásával teljesíti. 

 

 

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiekben leírt feladatok elvégzéséhez megfelelő 

személyzettel, a szükséges technikai felszereltséggel, és engedélyekkel rendelkezik. 

  

5. Megbízó vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában közölt adatok megváltozásáról 

Vállalkozót haladéktalanul írásban tájékoztatja. Megbízó vállalja, hogy jelen 

vállalkozói szerződésben foglalt munkavégzéshez a megfelelő körülményeket az 

üzemelési helyen biztosítja, a pénztárgépet a munkavégzés idejére saját 

üzletmenetéből kivonja. Ezek elmulasztása esetén az okozott károkért Megbízó a 

Vállalkozó felé köteles helytállni, vagy saját kárát viselni. 

 

6. Vállalkozót jelen szerződésben rögzített szolgáltatásért 500 Ft/pénztárgép + ÁFA 

havidíj illeti meg, negyedéves bontásban előre fizetve. Vállalkozó jogosult fenti 

összegen kívül a kiszállások alkalmával, a mindenkori árjegyzékében szereplő 

kiszállási díjat 30 % kedvezménnyel számlázni, és a beépített alkatrészeket 

felszámítani. 

 A kiszállási díj megtérítésére Megbízó kötelezett; a helyszíni átalánydíjas javítás, 

valamint a helyszínen el nem végezhető munkák esetében a kiszállás tényének 

megvalósulásakor, minden olyan esetben ahol jelen szerződés, vagy a külön 

megrendelés értelmében Megbízótól elvárható időn belül a megrendelt kiszállás nem 

került lemondásra. Megbízó jelen pontban rögzített díjakat, - egyéb megállapodás 

hiányában - Vállalkozó készpénzfizetési számlájának ellenében a teljesítéskor köteles 

megtéríteni. A helyszínen nem elvégezhető munkák esetén Vállalkozó az "átvételi 

elismervény" által szabályozott vállalási feltételekkel vállalja a munkát. Vállalkozó a 

kiszállások során megrendelt kellékeket - melyeket csak munkanapokon tud 

szállítani - az aktuális árjegyzék szerinti vételárnál 10 %-kal kedvezőbben 

számlázza. A szerződés feltétele, hogy Megbízó csak a Vállalkozó által bevizsgált 

(megfelelő minőségű) kellékanyagot használja. 

 

7. Megbízó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés aláírásának napján a 6. 

pontban rögzített szolgáltatási díj megváltoztatását kezdeményezheti, melyről 

Megbízót 15 napon belül előre köteles tájékoztatni. A szolgáltatási munkadíj 

megváltoztatásából eredő esetleges megrendelői károkat a továbbiakban a szerződés 9. 

pontja szabályozza. 

 

8. Jelen szerződés az aláírás napján, a számla kiegyenlítése után lép életbe. 

 

9. Jelen szerződés hatálya automatikusan megszűnik abban az esetben ha; Megbízó az 1. 

pontban leírt pénztárgép tulajdonjogát elveszti, vagy a tulajdonjoga lényeges 

korlátozás alá esik (pl. értékesítés, eltulajdonítás, megsemmisülés, bizonyos esetekben 

a bérbeadás, stb.). Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízó tulajdonjogának 

elvesztése esetén - megszűnt szerződésnél - Vállalkozót visszafizetési kötelezettség 

nem terheli. Megbízó jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha Vállalkozó a 

7. pontban rögzített joga alapján szolgáltatási munkadíjat módosít. Vállalkozó a 

rendkívüli felmondás hiányában a szolgáltatási munkadíj módosítását a Megbízó 
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részéről elfogadottnak tekinti, és továbbiakban alkalmazza. Rendkívüli felmondásnak 

nincs helye a kiszállási díj módosításánál, hiszen a szerződés 6. pontja a díjat eleve a 

tárgyidőszakra aktuális árjegyzék alapján szabta meg. Mivel Vállalkozó jelen 

szerződést az általa esetenként korlátolt felhatalmazással bíró alkalmazottjaival, 

üzletkötőivel, megbízottjaival köti meg, így a felülvizsgálati, és vétó jogát az 

aláírásától számított 15 napig fent tartja. Vállalkozó nevében Tóth Tamás ügyvezető 

igazgató, és Fodor Jenő műszaki vezető élhet felülvizsgálati, és vétó jogával. 

Amennyiben Vállalkozó vétó jogával élne, Megbízót a Vállalkozó telephelyén az 

előre kifizetett javítási átalánydíj teljes 100%-os (el nem végzett szolgáltatás) 

visszafizetése illeti meg, negatív számla ellenében. Amennyiben a Megbízó a 

szerződést szintén korlátoltan felhatalmazott megbízottja lévén íratná alá, úgy Őt is 

megilleti a 15 napos vétó jog, de abban az esetben ha ezen jogával élne Vállalkozót 

kártérítési igényre csak az el nem végzett munkák utáni (pl. 15 nap alatt az átalánydíjas 

javítást nem vette igénybe a javítási átalánydíj 100%-os megtérítése) kártérítésre 

kötelezheti. Ha a Szerződő felek a fenti időn belül nem élnek vétójogukkal a 

szerződést magukra nézve kötelezően elismerik. Jelen szerződés mindkét fél részéről 

90 napos határidővel mondható fel. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és magukra nézve kötelező jelleggel 

elfogadták. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásának napján az aláíró felek a 

vállalkozás nevében aláírhatnak, és a szerződés 9. pontjában szereplő feltételek figyelembe 

vételével a határidőn kívüli esetekben a szerződés megkötésének tényét elismerik. Szerződő 

felek elfogadják, hogy amennyiben nevükben jelen szerződés aláírása megbízásuk hiányában 

történt volna a Btk.-ban foglaltak alapján bejelentési jogukkal éltek az érintett másik fél a 

bejelentés napjától kárigénnyel nem élhet. A szerződésben nem szabályozott részekre a 

vonatkozó jogszabályok, rendelkezések érvényesek. Vitatott kérdésekben Szerződő felek a 

Vállalkozó székhelye szerint illetékes Kerületi Bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. 

 

Jelen szerződés 2 példányban készült. (példányonként 3 oldal + melléklet) 

 

Melyből: 

 

1 példány a Megbízót (a Vállalkozó, vagy képviselője eredeti aláírásával) 

1 példány a Vállalkozót (a Megbízó, vagy képviselője eredeti aláírásával) 

 

illeti meg. A két példány tartalmában teljesen megegyező. 

 

 

Budapest, 20…. év .................... hó ........ nap 

 

 

 

 

 

  .................................................  .................................................  

   Vállalkozó részéről     Megbízó részéről  
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ECR-Trade Pénztárgép Kft. 
————————————————————————————————————— 

1133 Budapest, Dráva u. 5/a. 

Tel/fax: 350-4006, 239-0534 
 

M E L L É K L E T  A Z  Á T A L Á N Y D Í J A S  

J A V Í T Á S I  S Z E R Z Ő D É S H E Z  

 

Megbízó neve: 

Megbízó székhelye: 

Megbízó telefonja: 
 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                    vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                     vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                     vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                      vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 
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ECR-Trade Pénztárgép Kft. 
—————————————————————————————————————— 

1133 Budapest, Dráva u. 5/a. 

Tel/fax: 350-4006, 239-0534 

 

 

K A R B A N T A R T Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133 Budapest, Dráva u. 5.), 

továbbiakban mint Vállalkozó, másrészről a  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

mint Megbízó között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Megbízó a tulajdonában lévő, mellékletben foglalt pénztárgépeire jelen szerződésben 

foglalt feltételekkel karbantartási szerződést köt, határozatlan időtartamra. 

 

 

2. Vállalkozó a munkákat Megbízó telephelyén (melléklet)  

 

 

 ..............(irányítószám).............................................(település)..................................... 

 

 ..............................(u., út, tér, stb.) .......................(szám), vagy a szerviz telephelyén 

(cím lásd fent) végzi el, a Megbízó választása szerint. 

 

 Vállalkozó lehetősége szerint a munka elvégzését Megbízó képviselőjével annak 

igénye szerint előre egyezteti, megrendeléseit felveszi és teljesíti. Vállalkozó az 

egyeztetés során minden esetben munkanapot vállal, a Megbízó nyitvatartási idején 

belül. Órára, napszakra pontos megrendelést nem fogad el. Megbízó bejelentést tehet a 

350-4006, 239-0534-es budapesti telefonon (nyitva H-CS: 8.00-16.30 P: 8.00-15.30), 

illetve a 06-20-951-8162-es ügyeleti mobil telefonszámon, valamint telefaxon, és 

levélben. Vállalkozó más módon, vagy más telefonon tett bejelentést nem fogad el. 

Bejelentés elfogadásával megbízott személy: Fodor Jenő. 

 

 

3. Vállalkozó a karbantartási szerződés keretében vállalja a Megbízó pénztárgépeinek 

szakszerű karbantartását, mely áll a pénztárgép nyomtatójának tisztításából, gyári 

előírás szerinti beállításából, kenésből, a billentyűzet tisztításából, valamint a gép 

helyes működésének ellenőrzéséből. Fenti munkák elvégzése negyedévente történik. 

 Vállalkozó javaslatot tesz a szükség szerinti alkatrészek cseréjére, melyek a 

biztonságos működést akadályozhatják. 

 Vállalkozó javaslata alapján a Megbízó külön megrendelésére a javasolt munkákat és 

alkatrészcseréket díjazás ellenében elvégzi. 
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4. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiekben leírt feladatok elvégzéséhez megfelelő 

személyzettel, a szükséges technikai felszereltséggel, és engedélyekkel rendelkezik. 

  

5. Megbízó vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában közölt adatok megváltozásáról 

Vállalkozót haladéktalanul írásban tájékoztatja. Megbízó vállalja, hogy jelen 

vállalkozói szerződésben foglalt munkavégzéshez a megfelelő körülményeket az 

üzemelési helyen biztosítja, a pénztárgépet a munkavégzés idejére saját 

üzletmenetéből kivonja. Ezek elmulasztása esetén az okozott károkért Megbízó a 

Vállalkozó felé köteles helytállni, vagy saját kárát viselni. 

 

6. Vállalkozót jelen szerződésben rögzített szolgáltatásért 800 Ft/pénztárgép + ÁFA 

havidíj illeti meg, negyedéves bontásban előre fizetve. Vállalkozó jogosult fenti 

összegen kívül a kiszállások alkalmával, a mindenkori árjegyzékében szereplő 

kiszállási díjat 30 % kedvezménnyel számlázni, és a beépített alkatrészeket 

felszámítani. 

 A kiszállási díj megtérítésére Megbízó kötelezett; a helyszíni átalánydíjas javítás, 

valamint a helyszínen el nem végezhető munkák esetében a kiszállás tényének 

megvalósulásakor, minden olyan esetben ahol jelen szerződés, vagy a külön 

megrendelés értelmében Megbízótól elvárható időn belül a megrendelt kiszállás nem 

került lemondásra. Megbízó jelen pontban rögzített díjakat, - egyéb megállapodás 

hiányában - Vállalkozó készpénzfizetési számlájának ellenében a teljesítéskor köteles 

megtéríteni. A helyszínen nem elvégezhető munkák esetén Vállalkozó az "átvételi 

elismervény" által szabályozott vállalási feltételekkel vállalja a munkát. Vállalkozó a 

kiszállások során megrendelt kellékeket az aktuális árjegyzék szerinti vételárnál 10 

%-kal kedvezőbben számlázza. A szerződés feltétele, hogy Megbízó csak a 

Vállalkozó által bevizsgált (megfelelő minőségű) kellékanyagot használja. 

 

7. Megbízó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a szerződés aláírásának napján a 6. 

pontban rögzített szolgáltatási díj megváltoztatását kezdeményezheti, melyről 

Megbízót 15 napon belül előre köteles tájékoztatni. A szolgáltatási munkadíj 

megváltoztatásából eredő esetleges megrendelői károkat a továbbiakban a szerződés 9. 

pontja szabályozza. 

 

8. Jelen szerződés az aláírás napján, a számla kiegyenlítése után lép életbe. 

 

9. Jelen szerződés hatálya automatikusan megszűnik abban az esetben ha; Megbízó az 1. 

pontban leírt pénztárgép tulajdonjogát elveszti, vagy a tulajdonjoga lényeges 

korlátozás alá esik (pl. értékesítés, eltulajdonítás, megsemmisülés, bizonyos esetekben 

a bérbeadás, stb.). Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízó tulajdonjogának 

elvesztése esetén - megszűnt szerződésnél - Vállalkozót visszafizetési kötelezettség 

nem terheli. Megbízó jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha Vállalkozó a 

7. pontban rögzített joga alapján szolgáltatási munkadíjat módosít. Megbízó a 

szerződés rendkívüli felmondásakor szabadon választhat, hogy a szolgáltatást 

továbbiakban nem kívánja igénybe venni, vagy az utolsó szolgáltatást a már 

előzőekben elfogadott (alkalmazott) áron igényli. Megbízó a szerződés rendkívüli 

felmondásában köteles nyilatkozni, hogy melyik lehetőséget választotta. Vállalkozó a 

rendkívüli felmondás hiányában a szolgáltatási munkadíj módosítását a Megbízó 

részéről elfogadottnak tekinti, és továbbiakban alkalmazza. Rendkívüli felmondásnak 

nincs helye a kiszállási díj módosításánál, hiszen a szerződés 6. pontja a díjat eleve a 

tárgyidőszakra aktuális árjegyzék alapján szabta meg. Mivel Vállalkozó jelen 

szerződést az általa esetenként korlátolt felhatalmazással bíró alkalmazottjaival, 
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üzletkötőivel, megbízottjaival köti meg, így a felülvizsgálati, és vétó jogát az 

aláírásától számított 15 napig fent tartja. Vállalkozó nevében Tóth Tamás ügyvezető 

igazgató, és Fodor Jenő műszaki vezető élhet felülvizsgálati, és vétó jogával. 

Amennyiben Vállalkozó vétó jogával élne, Megbízót a Vállalkozó telephelyén az 

előre kifizetett javítási átalánydíj teljes 100%-os (el nem végzett szolgáltatás) 

visszafizetése illeti meg, negatív számla ellenében. Amennyiben a Megbízó a 

szerződést szintén korlátoltan felhatalmazott megbízottja lévén íratná alá, úgy Őt is 

megilleti a 15 napos vétó jog, de abban az esetben ha ezen jogával élne Vállalkozót 

kártérítési igényre csak az el nem végzett munkák utáni (pl. 15 nap alatt az átalánydíjas 

javítást nem vette igénybe a javítási átalánydíj 100%-os megtérítése) kártérítésre 

kötelezheti. Ha a Szerződő felek a fenti időn belül nem élnek vétójogukkal a 

szerződést magukra nézve kötelezően elismerik. Jelen szerződés mindkét fél részéről 

90 napos határidővel mondható fel. 

 

 

Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és magukra nézve kötelező jelleggel 

elfogadták. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásának napján az aláíró felek a 

vállalkozás nevében aláírhatnak, és a szerződés 9. pontjában szereplő feltételek figyelembe 

vételével a határidőn kívüli esetekben a szerződés megkötésének tényét elismerik. Szerződő 

felek elfogadják, hogy amennyiben nevükben jelen szerződés aláírása megbízásuk hiányában 

történt volna a Btk.-ban foglaltak alapján bejelentési jogukkal éltek az érintett másik fél a 

bejelentés napjától kárigénnyel nem élhet. A szerződésben nem szabályozott részekre a 

vonatkozó jogszabályok, rendelkezések érvényesek. Vitatott kérdésekben Szerződő felek a 

Vállalkozó székhelye szerint illetékes Kerületi Bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. 

 

Jelen szerződés 2 példányban készült. (példányonként 3 oldal + 1 oldal melléklet + 1 oldal 

aktuális árjegyzék) 

 

Melyből: 

 

1 példány a Megbízót (a Vállalkozó, vagy képviselője eredeti aláírásával) 

1 példány a Vállalkozót (a Megbízó, vagy képviselője eredeti aláírásával) 

 

illeti meg. A két példány tartalmában teljesen megegyező. 

 

 

 

 

Budapest, 20…... év .................... hó ........ nap 

 

 

 

 

 

 

  .................................................  .................................................  

   Vállalkozó részéről     Megbízó részéről  
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ECR-Trade Pénztárgép Kft. 
————————————————————————————————————— 

1133 Budapest, Dráva u. 5/a. 

Tel/fax: 350-4006, 239-0534 
 

M E L L É K L E T  A  K A R B A N T A R T Á S I  

S Z E R Z Ő D É S H E Z  

 

Megbízó neve: 

Megbízó székhelye: 

Megbízó telefonja: 
 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                    vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                     vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                     vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 

 

Megbízó telephelye: 

Üzlet neve:      Üzlet telefonja: 

Üzlet profilja:  

Üzlet nyitvatartása;      h-p:                      szo:                      vas: 

Géptípus:                          gysz.:                                AP: 

Megjegyzés: 
 


