
Adóügyi ellenőrző egység infokommunikáció technológiai szolgáltatás

Egyedi Előfizetői Szerződés Üzleti előfizetők részére

Előfizető adatai

Előfizető neve: 

Székhelye: 

Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:

Adószám:

Számlázási cím:

E-mail cím:

Telefonszám:

Előfizető nevében eljáró személy neve:

Előfizető nevében eljáró születési neve:

Előfizető nevében eljáró állampolgársága:

Előfizető nevében eljáró állandó lakhelye:

Szolgáltató adatai

Neve: No Roaming Telekommunikációs Kft.

Székhelye: 2100 Gödöllő, Damjanich utca 30.

Postacíme: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.

Cégjegyzékszám: 13-09-140346

Adószáma: 22936451-2-13

Értékesítő partner 

Neve: 

Székhelye: 

1. Tarifacsomag: NO ROAMING kiskassza adatcsomag 

SIM adatai

SIM típusa: 

IMSI szám:

Pénztérgép adatai

S/N szám: 

AP szám: 

Az előfizető NAV mentességet kapott: 

Díjfizetés módja: 

Számlaküldés módja:

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a számlaküldés módjaként az elektronikus számlaküldést választotta, a
számlákat  és  az  ezzel  kapcsolatos  tájékoztató  leveleket  és  értesítéseket  elektronikus  úton,  e-mailben  kapja
Szolgáltatótól.
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Előfizető  jogosult  a  díjfizetési  és  számlaküldési  mód  változtatását  kezdeményezni,  amennyiben  semmilyen  lejárt
tartozással nem rendelkezik Szolgáltató irányába. A díjfizetési és számlaküldési mód váltás a tárgyhónapot követő hó
első napjától lép érvénybe.

2. Előfizetői Szerződés tárgya

Jelen  szerződés  alapján  Szolgáltató  az  Előfizető  részére  a  pénztárgépek  műszaki  követelményeiről,  a
nyugtakibocsátására szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel
rögzített  adatok  adóhatóság  felé  történő szolgáltatásáról  szóló 48/2013 (XI.  15.)  NGM rendelet  és  a  hatósági  árat
bevezető,  2014.  január  1-én  hatályba  lépett  74/2013.  (XII.  30.)  NGM  rendelet  alapján  az  online  pénztárgépekbe
beépítésre  kerülő  Adóügyi  Ellenőrző  Egységen  (továbbiakban:  AEE)  keresztül  infokommunikáció  technológiai
szolgáltatást (továbbiakban „Szolgáltatás”) nyújt. 

Jelen Egyedi  Előfizetői  Szerződés aláírásával  Előfizetői  Szerződés jön létre  az Előfizető és  a  Szolgáltató között a
szerződés 1. pontban meghatározott csomagjának a Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)
szerinti nyújtása tárgyában.

A Szolgáltatás a 74/2013. (XII. 30.) NGM rendelet alapján az alábbi szolgáltatások igénybevételére biztosít lehetőséget:

a) az állami adóhatósággal az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás; 

b) az online pénztárgépek részét képező adóügyi ellenőrző egységbe épített SIM rendelkezésre bocsátása; 

c)  az  állami  adóhatóság  részére  az  online  pénztárgép,  adóügyi  ellenőrző  egység,  SIM  és  üzemeltető  logikai
összerendezése, az erre vonatkozó adatbázis karbantartása; 

d) az állami adóhatósággal történő adatkapcsolat titkosítása; 

e) a szolgáltatás szüneteltetése vagy korlátozása; 

f) az ügyfélszolgálat biztosítása az üzemeltető részére; 

g)  az  adatkapcsolat  hibája  esetén  a  szolgáltatáshoz  kapcsolódó  és  a  szolgáltató  érdekkörébe  tartozó  technikai
segítségnyújtás; 

h) a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése.

A Szolgáltató speciális, aggregátori szolgáltatóként szolgáltatását oly módon nyújtja az Előfizető részére közvetlenül,
hogy  a  szolgáltatás igénybevételéhez  szükséges  SIM  chip  (a  továbbiakban:  SIM)  az  AEE  modult  tartalmazó
pénztárgéppel  együtt  kerül  az  Előfizető birtokába  és/vagy  tulajdonába  oly  módon,  hogy  az  elválaszthatatlan  a
pénztárgép  AEE moduljától.  A Szolgáltatás  kizárólag  a pénztárgépek Rendeletnek  megfelelő használatához vehető
igénybe, és a szolgáltatás igénybe vétele a pénztárgépek rendeltetésszerű használatával valósul meg.

Előfizető jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez
részére  átadott  SIM azonosítóját  nem  változtatja  meg,  egyidejűleg  tudomásul  veszi,  hogy  az  azonosítószám
megváltoztatása a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) vonatkozó tényállásaiba ütközhet. 

3. Előfizetői Szerződés időtartama és hatályba lépése

Felek megállapodnak, hogy közöttük az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződés a felek aláírásának napján jön létre és lép hatályba. A SIM annak megszemélyesítésével, az
Előfizetői Szerződés elkészítésével aktiválódik, amelyet Szolgáltató regisztrál.

4. Szolgáltatásra irányadó díjak és megfizetésük feltételei

A Szolgáltatás igénybevételének díjait és az egyéb kapcsolódó díjakat, kedvezményeket, költségek mértékét az ÁSZF 1.
számú melléklete tartalmazza. 

Előfizető köteles a számlán feltüntetett szolgáltatási díj teljes összegét, a számlán feltüntetett határnapig, az OTP Bank
Nyrt. banknál vezetett 11742049-20037446-00000000 számú bankszámlára Szolgáltatónak megfizetni. 

Szolgáltató a számlát az Előfizető által választott módon elektronikus vagy postai úton küldi meg Előfizető részére.
Előfizető kijelenti, hogy amennyiben elfogadta az e-mailen történő számlafogadást, a számla az Előfizető részére történő
megküldéssel kézbesítettnek minősül.
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Előfizető vállalja, hogy az előfizetői díjat havi fizetési módnál naptári hónaponként, féléves fizetési módnál 6 (hat)
havonta,  éves  fizetési  módnál  12  (tizenkét)  havonta  előre  fizeti  meg  Szolgáltató  részére.  Amennyiben  Előfizetői
Szerződés  megszűnik,  a  fel  nem használt  szolgáltatási  hónapokra  eső,  előre  fizetett  havi  díj  visszafizetésre  kerül
Előfizető részére.

A szerződés első naptári hónapjában az aktiválás napjától számítottan időarányos havidíj kerül számlázásra. A törthavi
díj  az  első  teljes  hónap/félév/év  díjával  együtt  kerül  számlázásra.  Számlakibocsátás  minden  hónap  első  napjától
számított 5 (öt) munkanapon belül megtörténik, a fizetési határidő pedig a számla kiállítási napjától számított 8 (nyolc)
naptári nap.

Amennyiben Előfizető az aktuális számláját nem kapja meg adott hónap 12. napjáig, úgy ezt 3 (három) napon belül
köteles Szolgáltató ügyfélszolgálatánál jelezni. 

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a pénztárgép vagy az AEE meghibásodik, és az javításra, cserére szorul,
abban az esetben a Szolgáltató a jelen Előfizetői Szerződés szerinti szolgáltatást változatlan feltétekkel nyújtja a cserélt
és új pénztárgép AEE vonatkozásában is.

5. Előfizető szerződés megszűnése

Az  Előfizetői  szerződés  megszűnhet  közös  megegyezéssel,  Előfizető  vagy  Szolgáltató  jogutód  nélküli  megszűnésével,
Előfizető vagy Szolgáltató rendes vagy rendkívüli felmondásával. 

Előfizető az Előfizetői Szerződés felmondása esetén köteles a felmondás benyújtását megelőzően a PTGTAXUZ elnevezésű
nyomtatványon a NAV részére bejelenteni a pénztárgép használatának megszüntetését. Az Előfizető köteles a Szolgáltató felé
kötelezően  küldendő  felmondási  nyilatkozathoz  csatolni  a  NAV  felé  elektronikusan  beküldött,  a  NAV  által  érkeztetett
PTGTAXUZ elnevezésű nyomtatvány másolati példányát. Szolgáltató a szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15
napon  belül  megszüntetni  az  Előfizetői  Szerződést,  amennyiben  Előfizető  minden  fizetési  kötelezettségének  eleget  tett
Szolgáltató felé.

Az Előfizetői szerződés megszűnésének eseteit és feltételeit az ÁSZF tartalmazza. 

6. Szolgáltatás szüneteltetése

Az  Előfizető  jogosult  a  Szolgáltatónál  az  adatkapcsolatot  biztosító  és  az  adattovábbítást  megvalósító  szolgáltatás
szüneteltetését  írásban  kezdeményezni.  A szüneteltetés  ideje  alatt  a  pénztárgép  és  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal
(továbbiakban NAV) közötti adatkapcsolat szünetel.

A szüneteltetés időtartama legalább 1 hónap és legfeljebb 6 hónap lehet.  Az Előfizető köteles a szüneteltetés iránti
kérelem benyújtását megelőzően a PTGTAXUZ elnevezésű nyomtatványon a NAV részére bejelenteni a szüneteltetés
tényét. Az Előfizető köteles a Szolgáltató felé kötelezően küldendő szüneteltetési nyilatkozathoz csatolni a NAV felé
elektronikusan beküldött, a NAV által érkeztetett PTGTAXUZ elnevezésű nyomtatvány másolati példányát. Szolgáltató
legkésőbb a szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 nap múlva kezdi meg a Szolgáltatás szüneteltetését.
A Szolgáltatótól kért szüneteltetés kezdő dátuma kizárólag hónap 1. napja lehet. 

A szüneteltetés Szolgáltató által beállított időtartamára Előfizető mentesül a díjfizetés kötelezettsége alól.

Szolgáltató  az  Előfizető  által  kért  szüneteltetési  időszak  végén,  amely  nem  lehet  hosszabb  6  (hat)  hónapnál,  a
Szolgáltatást automatikusan visszakapcsolja, amely így az aktivált Szolgáltatás fizetési kötelezettségével jár.

Előfizető  a  NAV által  részére  egyedi  mentességet  engedélyező  jogerős  közigazgatási  határozatának  hitelt  érdemlő
igazolásával  kérheti  a  szolgáltatás  alóli  mentességet.  Előfizető  a  mentesség  ideje  alatt  nem  köteles  az  adott
adatcsomagra vonatkozó díjat megfizetni Szolgáltató részére.

7. Szolgáltatás felfüggesztése és korlátozása 

Amennyiben  Előfizetőnek  a  díjtartozásról  szóló  felszólításban  megjelölt,  de  legalább  30  (harminc)  napos  határidő
elteltét követően is esedékes díjtartozása van, Szolgáltató jogosult az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást
megvalósító  Szolgáltatást  felfüggeszteni.  A felfüggesztés  ideje  alatt  a  pénztárgép  és  a  NAV közötti  adatkapcsolat
szünetel, azaz ezen időtartam alatt a SIM inaktív állapotú, amely állapotból a felfüggesztés megszűnését követően a
SIM ismét aktív állapotba hozható.
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Ha  a  rendelkezésre  álló  adatok,  információk  alapján  valószínűsíthető,  hogy  az  Előfizető  a  Szolgáltatást
rendeltetésellenes célokra vagy módon használja,  vagy Szolgáltatót  megtévesztette,  akkor a Szolgáltató jogosult  az
adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatást felfüggeszteni.

A  Szolgáltató  jogosult  felfüggeszteni  a  Szolgáltatást,  ha  tudomást  szerez  arról,  hogy  az  Előfizető  csődeljárás,
felszámolási eljárás, vagy kényszertörlési eljárás hatálya alá került, illetve ilyen eljárás indult az Előfizető ellen. 

A Szolgáltató jogosult a felfüggesztést folyószámla szinten, továbbá az Előfizető valamennyi, a Szolgáltatónál vezetett
online pénztárgép üzemeltetéséhez igénybe vett Szolgáltatáshoz kapcsolódó folyószámláján alkalmazni. Az Előfizető
számlatartozása  akkor  tekinthető  kifizetettnek,  ha  valamennyi,  a  Szolgáltatónál  vezetett  online  pénztárgép
üzemeltetéséhez igénybe vett Szolgáltatáshoz kapcsolódó tartozásának teljes összege a Szolgáltatóhoz beérkezett. 

A Szolgáltató  jogosult  a  NAV kérése  alapján  az  Előfizető  egyidejű  értesítése  mellett  az  állami  adóhatósággal  az
adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatást felfüggeszteni, illetve a SIM-et letiltani. 

A felfüggesztés ideje alatt a Szolgáltató jogosult Szolgáltatás díjait felszámítani. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a
NAV blokkolhatja  a  felfüggesztett  online  pénztárgépek működését.  Az Előfizető tudomásul  veszi  továbbá,  hogy a
Szolgáltató jogosult átadni a felfüggesztett és a felmondott online pénztárgépek adatait a NAV-nak blokkolásra.

8. Adatvédelem, adatkezelés

Szolgáltató,  mint  adatkezelő  tájékoztatja  Előfizetőt,  hogy  jogfelfogása  és  jogértelmezése  szerint 2018.  május  25.
napjától  a  GDPR  rendelet  rendelkezései  az  elsődlegesen  irányadóak,  különös  tekintettel,  amennyiben  a  jelen
Szerződésben  hivatkozott  ágazati  jogszabályok  adott  esetben  a  GDPR iránymutatásaival  ellentétest  rendelkezést
tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott ágazati jogszabályok esetlegesen a GDPR által nem szabályozott kérdéseket
rendeznek,  abban  az  esetben  a  hivatkozott  ágazati  jogszabályok  az  irányadóak.  Abban  az  esetben  is  az  ágazati
jogszabályok az irányadóak, amennyiben a személyes adatok védelme érdekében szigorúbb szabályokat   határoznak,
mint adott esetben a GDPR. 

Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az ÁSZF 2. számú melléklete. 

9. Hibabejelentés, panaszkezelés, ügyfélszolgálat elérhetősége

Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának és hibabejelentőjének elérhetőségei: 

(a) címe: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6. (személyesen felkereshető);

(b) telefonszáma: +36-70-886-1000, mely a hívó fél tarifacsomagja szerint számlázódik

(c) nyitvatartási ideje: hétfő-péntek: 09:00-16:00, szombat-vasárnap: szünnap;

(d) postacíme: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 6.

(e) faxszáma: +36 28 999620;

(f) e-mail címe: info@noroaming.hu

(g) weboldal: https://penztargep.noroaming.hu/

Előfizető bejelentéseit,  különösen adatváltozással,  számlával,  befizetéssel,  szüneteltetéssel  kapcsolatosan elsősorban
írásban terjesztheti elő Szolgáltató elérhetőségein.

Jelen Előfizető Szerződésben hivatkozott dokumentumok elérhetők és letölthetők Szolgáltató weboldalán.

10. Nyilatkozatok

Előfizető kijelenti,  hogy a jelen Előfizetői  szerződéshez megadott  adatok teljes körűek és a valóságnak mindenben
megfelelnek. Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül
tájékoztatni Szolgáltatót.

Szolgáltató jogosult a megadott adatok valódiságát ellenőrizni. Amennyiben azok eltérnek a valóságtól, akkor jogosult
felszólítani az Előfizetőt az adatok a helyesbítésére. Amennyiben Előfizető ezt nem teszi meg, Szolgáltató jogosult a
jelen Előfizetői Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni.
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Előfizető hozzájárul,  hogy Szolgáltató a jelen Előfizetői  Szerződésből eredő követelései  érvényesítéséhez harmadik
személyeket  vegyen igénybe,  és  e  harmadik  személyek  részére  a  követelések  érvényesítéséhez  szükséges  minden
Előfizetői adatot hozzáférhetővé tegyen.

Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, hogy a pénztárgép AEE moduljába épített SIM, annak letiltását (terminálását)
követően már nem aktiválható újra.

Előfizető kijelenti, hogy jelen Egyedi Előfizetői Szerződés valamennyi oldalát elolvasta, annak tartalmát, hivatkozásait
megismerte és tudomásul vette. 

Előfizető  tudomásul  veszi,  hogy  az  Előfizetői  Szerződés  jelen  Előfizetői  szerződésből  és  az  ÁSZF-ből  áll.  A
Szolgáltatással  kapcsolatos  kérdésekben  elsősorban  az  Előfizetői  Szerződés  rendelkezései,  másodsorban  az  ÁSZF
rendelkezései az irányadóak.

Előfizető kijelenti, hogy az ÁSZF teljes szövegének papír alapon történő rendelkezésre bocsátására nem tart igényt,
mert azok elektronikus formában elérhetők a penztargep.noroaming.hu weboldalon. Előfizető kijelenti, hogy az ÁSZF-
et teljes egészében megismerte, és elfogadta annak rendelkezéseit.

Alulírott Előfizető a fentiekben foglaltakat elolvastam, megértettem és elfogadom. 

Dátum:

Értékesítő partner képviselője ph. Előfizető képviselője 
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