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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Ez a dokumentum a Megrendelő és a Székhelyszolgáltató közötti együttműködés kereteit rögzíti. Az itt szereplő
„szerződés” alatt minden esetben a Megrendelő és a Székhelyszolgáltató közötti szerződést, illetve annak
szereplőit (Megrendelő, Székhelyszolgáltató, illetve együttesen Felek) kell érteni.

1.1 Az ÁSZF célja, hogy a
Felek ugyanazt értsék az egyes szolgáltatások, dokumentumok és eljárások alatt.
Megrendelő tájékoztatása azokról a szolgáltatásokról, amelyeket a Székhelyszolgáltató a Megrendelő számára az
együttműködés keretében nyújtani képes és szándékozik.
Megrendelő tájékoztatása azokról a kötelező vagy lehetséges tevékenységekről, amelyeket a Székhelyszolgáltató
– jogszabályi előírások, speciális információigény vagy megfelelő szakképesítés miatt – nem vállal, s így azokról
a kötelezettségekről a Megrendelőnek saját magának kell gondoskodnia.
Az együttműködés kereteit a polgári jog határozza meg.

1.2 ÁSZF időbeli hatálya
Az ÁSZF rendelkezései a hatályba lépése napján és az azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak.

1.3 ÁSZF közzététele
A szerződéskötést megelőzően a Székhelyszolgáltató az ÁSZF-et és a szerződést a
Megrendelő számára hozzáférhetővé teszi:
- saját hivatalos weboldalán (www.aznap-szekhelyszolgaltato.hu),
- szerződéskötéskor a Felhasználó e-mail címére csatolmányként megküldi.
Az együttműködést megelőzően és az együttműködés során a Székhelyszolgáltató a Megrendelő részére minden
lényeges kérdésben megadja a szükséges tájékoztatást.

1.4 Eltérés az ÁSZF-től
Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve külön kikötések nélkül is
kötelezőek, azonban azoktól a felek kölcsönös egyetértéssel - jogszabályok keretein belül, az eltérések
kiemelésével – írásban, egyedileg eltérhetnek.
Az ÁSZF, valamint a Felhasználó és Szolgáltató egyedi megállapodása a több elemből álló szerződéses
jogviszony részei, amelyek együttesen értelmezhetőek és egymás elválaszthatatlan részét képezik (az ÁSZF és
az egyedi megállapodás együtt a továbbiakban: Szerződés).

1.5 Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató az ÁSZF módosítását annak hatályba lépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal a hivatalos
weblapján teszi közzé. A Szolgáltató a közzététellel egyidejűleg értesíti a vele szerződéses kapcsolatban álló
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Felhasználókat a következők közlésével:
az ÁSZF módosított rendelkezéseire és azok webes elérhetőségére való pontos utalás,
a módosítások közzétételének, valamint a módosított ÁSZF hatályba lépésének időpontja,
a Felhasználót az ÁSZF módosítása során megillető jogok, a Szerződés felmondásról szóló tájékoztatást is
beleértve.
A Felhasználó az ÁSZF módosítás hatályba lépéséig nyilatkozhat arról, hogy a megváltozott tartalommal
kívánja-e fenntartani a Szerződést.
Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítását nem fogadja el, a folyamatban levő Szerződés a módosítást
megelőző változatlan tartalommal hatályban marad. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítás valamely
rendelkezését kifogásolja, vele szemben a kifogásolt rendelkezés nem lép hatályba.
Amennyiben a Felhasználó nem nyilatkozik, az ÁSZF módosítást a Felhasználó részéről elfogadottnak kell
tekinteni a vele fennálló Szerződés tekintetében.
Az e pontban foglaltaktól eltérően, egyedi megtárgyalás nélkül, a Felhasználó nyilatkozatának hiányában is
hatályba lépnek az ÁSZF módosítás azon rendelkezései, amelyek tárgya:
- új szolgáltatás bevezetése és igénybe vétele feltételeinek megállapítása,
- a Felhasználó által nem igényelt szolgáltatás tartalmának, vagy igénybe vétele feltételeinek változása,
- a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatás tartalmának bővítése az ellenszolgáltatás változatlanul
hagyásával.

1.6 Az ÁSZF részleges érvénytelensége
Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége, vagy végrehajthatatlansága nem érinti az ÁSZF
egyéb rendelkezéseit.
Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán hatálytalanná válna, ez nem érinti az
ÁSZF egyéb rendelkezéseit. Amennyiben jogszabály tartalma a hatálytalanná vált rendelkezést nem pótolja, a
hatálytalan rendelkezést olyan végrehajtható rendelkezéssel kell pótolni, amely a hatályon kívül helyezett
rendelkezéssel megvalósítani kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.

2 FEJEZET
A SZOLGÁLTATÓ
2.1 A Szolgáltató cégazonosító adatai
A Szolgáltató cég elnevezése:
AZNAP KATA Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Szolgáltató)
A Szolgáltató
rövidített cégneve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
statisztikai számjele:

AZNAP KATA Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em. 2.
Cg.01-09-183072
24799986-1-43
24799986-6920-113-01

AZNAP KATA Kft. ÁSZF
3 / 20

2.2 Ügyfélszolgálat
2.2.1

Székhelyszolgáltatás címe, amely egyben az Ügyfélszolgálat címe is:

1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fsz. 3.a
vagy
1108 Budapest, Tavas utca 1/c 10. a.
(a továbbiakban: Ügyfélszolgálat)

2.2.2

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendje:
állandó nyitva tartás: H-CS 9 - 16 óra, P 9 - 13 óráig
állandó nyitva tartástól eltérő nyitva tartás, 8 - 20 óráig, előzetes egyeztetést követően lehetséges.

2.2.3

Az Ügyfélszolgálat postai, telefonos és internetes elérhetőségei:

telefonos elérhetőségei:
- 70 397 4645
- 70 905 3959

(1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fsz. 3.a)
(1108 Budapest, Tavas utca 1/c 10. a.)

hivatalos weblapja:

www.aznap-szekhelyszolgaltato.hu

e-mail címe:

szekhely@aznap.hu

3 Fejezet
A SZOLGÁLTATÁS
3.1 Szolgáltató kötelezettségei, jogai
A Ptk. 3:7. §, valamint a Ctv. 7. § (1) és (4) bekezdésein alapuló szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató a
Felhasználóval megkötött „székhely szolgáltatási szerződésben” vállalja, hogy a Felhasználó részére a Szerződés
teljes időtartama alatt:
- székhelyet biztosít a 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fsz. 3.a. VAGY 1108 Budapest, Tavas utca 1/c
10.a. alatti irodahelyiségen (nevezett irodahelyiség a székhelyszolgálat vonatkozásában, a
továbbiakban: Ingatlan).
A Felhasználót a megilleti annak joga, hogy:
- 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fsz. 3.a. VAGY 1108 Budapest, Tavas utca 1/c 10.a.
alatti címét székhelyeként felvegye, létesítő okiratát ennek megfelelően állapítsa meg és törvényi
bejelentési kötelezettségét a nevezett cím feltüntetésével teljesítse,
- hatósággal folytatott, valamint üzleti levelezése során az Ingatlan címét levelezési címként feltüntesse
és küldeményeit ezen levelezési címre érkeztesse,
- helyszíni hatósági ellenőrzés céljából tárgyalóhelyiséget vegyen igénybe.
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4 Fejezet
A SZERZŐDÉS

4.1 A székhely szolgáltatási szerződés megkötése
A felek a székhely szolgáltatási szerződést írásban, határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy a
rendes felmondás jogát a szerződés megkötését követő 1 (egy) éven belül nem gyakorolhatják. A székhely
szolgáltatási szerződés csak abban az esetben lehet határozott időtartamú, ha a cég létesítésére is határozott időre
kerül sor. Ebben az esetben a határozott időtartam lejárta, a Felhasználó által előre megfizetett díjnak megfelelő
időtartam napjával, valamint a határozott időre létesített időtartam napjával azonos.
A Szolgáltató legalább 6 havi szolgáltatási díj előre megfizetése esetében köt szerződést.

4.2 A székhely szolgáltatási szerződés hatályba lépése
A szerződés hatályba lépésének feltételei:
- a Felhasználó a szolgáltatási díjat megfizeti,
- jogi személy Felhasználó az egységes szerkezetű hatályos létesítő okiratát, vagy egyéni vállalkozó
Felhasználó a működési engedélyét (a továbbiakban: létesítő okirat) legalább másolatban a
Szolgáltatónak átadja,
- a Felhasználó a törvényes képviselőjének eredeti aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját a
Szolgáltatónak átadja,
- a Felhasználó a valamennyi postai küldeményének átvételére szóló érvényes meghatalmazást ad a
Szolgáltatónak.

4.3 A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
4.3.1
4.3.1.1

A székhely biztosítása
A Szolgáltató

Külön íven fogalmazott befogadó nyilatkozatot ad ki, melynek felhasználásával a Felhasználó az Ingatlant az
illetékes hatóságokhoz, bíróságokhoz és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni, az Ingatlan jól látható részén a
Felhasználó cégnevét feltünteti.

4.3.1.2
-

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy
az Ingatlan címe más cégek székhelyeként is szerepel, illetve a Szolgáltató más cégekkel is köthet
Szerződést az Ingatlanra vonatkozóan a Felhasználó jogainak korlátozása nélkül,
az Ingatlanban önálló üzleti (üzemi) tevékenységet nem végezhet,
saját ügyfelei, megrendelői figyelmét köteles felhívni arra, hogy üzleti tevékenységét a székhelyétől
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-

4.3.1.3

4.3.2

eltérő helyen folytatja. Ennek tényét az általános szerződési feltételeket alkalmazó, valamint jogszabály
alapján általános szerződési feltételek alkalmazására kötelezett Felhasználó nyilvánosan közzétenni
köteles,
a Szolgáltató a Felhasználó ügyfelei, megrendelői részére – a panaszfelvételt is beleértve - semmiféle
üzleti tevékenységet nem végez, reklamáció tárgyát képező árut nem vesz át, kizárólag csak postai
küldeményeket vesz át,
Szerződésből eredő, Ingatlanra vonatkozó jogait másra át nem ruházhatja /Ptk. 6:202. § (1)/.

A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.3.2.1

A Szolgáltató a Felhasználó részére személyes jelenlétre előzetes egyeztetett időpontban legfeljebb 6
(hat) személy fogadására alkalmas tárgyalóhelyiséget biztosít, hatósági ellenőrzés esetén. A
Szolgáltató nem köteles olyan helyiséget biztosítani, amelyet a Szolgáltató kizárólagos jelleggel
használ.

4.3.2.2

Szolgáltató köteles elkészíteni és kihelyezni a megbízó cégtábláját a rendelkezésre álló jól látható
helyre.

4.3.2.3

Szolgáltató köteles a szerződés időtartama alatt a megbízó számára érkezett leveleket, csomagokat
átvenni. E körben nincs helye a küldemények a Szolgáltató általi tovább küldésének és
átirányításának.

4.3.2.4

Szolgáltató csak a Megbízó társaság cégnevére érkező küldeményeket köteles átvenni. Ha
magánszemély neve szerepel címzettként a küldeményeken, Szolgáltató nem köteles átvenni, még
akkor sem, ha az a személy a Megbízóhoz köthető.

4.3.2.5

Olyan küldemények esetében, melyek székhelyen történő átvétel-e díjfizetéshez kötött. a Megbízó
köteles a küldemény átvételéhez szükséges összeget a székhelyen előzetesen átadni. Szolgáltató a
levélnek nem minősülő küldeményeket jelen szerződés lejáratát követően 4 hónapig őrzi. ezt
követően jogosult a küldeményt felbontani és a Megbízó külön felhatalmazása nélkül értékesíteni,
amelyből levonásra kerül a tárolás díja (1500 Ft/nap), az ezt követően fennmaradó összeg a Megbízót
illeti meg.

4.3.2.6

Szolgáltató a Megbízónak címzett levelek, küldemények átvételéről és ennek tényétől legkésőbb az
átvételtől számított 1 munkanapon belül kizárólag a Megbízó által megadott 1 db e-mail címre
értesítést küld, mely az elküldéssel kézbesítettnek minősül. Amennyiben az elektronikus levelezési
szolgáltatás bármely okból nem működik, Szolgáltató ezen kötelezettségét a Megbízó által megadott
mobil telefonszámra küldött sms-sel is teljesítheti, mely üzenet az elküldéssel szintén kézbesítettnek
minősül.

4.3.2.7

Amennyiben a megbízó módosítani kívánja a megrendelőlapon szereplő elérhetőségeit e-mail cím,
telefonszám). az erre vonatkozó igényét köteles a Szolgáltató felé személyesen, írásban vagy emailben jelezni. A Megbízó és a Szolgáltató együttesen kijelentik, hogy a hangposta szolgáltatáson
keresztüli információ átadást nem tekintik érvényesnek. Az ilyen formában továbbított információ
sem a Megbízó, sem pedig a Szolgáltatónál kötelezettséget nem keletkeztet.

4.3.2.8

Szolgáltató a hivatalos leveleket beszkenneli (maximum 15 oldal/db) és a megbízó e-mail címére
tovább küldi. 15 oldalnál nagyobb terjedelmű, vagy nem szkennelhető küldeményekről értesítést küld.
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4.3.2.9

Szolgáltató képviseli a Megbízót a NAV és egyéb hatóságok előtt a székhelyen realizálódó
ellenőrzések kapcsán, amelyek során köteles a valóságnak megfelelő tájékoztatást adni az ellenőrzést
végző személyeknek. Szolgáltató a hatósági eljárást nem akadályozhatja, azonban jogosult
haladéktalanul értesíteni a Megbízót.

4.3.2.10

A jelen szerződés 4.3.2.16. pontjában részletesen körül írt iratokat Szolgáltató köteles tárolni és
őrizni, amelyek átadására Megbízó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. Az iratok
átadásának elmaradásából eredő következményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.3.2.11

Szolgáltató köteles a Megbízó iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját
irataitól, ingóságaitól elkülöníteni.

4.3.2.12

A Szolgáltató köteles tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni
azon iratokról és ingóságokról, amelyeket jelen szerződés alapján tart magánál.

4.3.2.13

A szerződés megszűnésekor Szolgáltató kötelet; Megbízó nála lévő iratait és az ingóságait az azokra
vonatkozó jegyzékkel együtt Megbízó részére átadni.

4.3.2.14

Amennyiben a Szolgáltató bármilyen oknál fogva elveszíti a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan
használati jogosultságát, úgy kötelezettséget vállal új székhelyül szolgáló ingatlan felajánlására, és
ezzel kapcsolatos cégbírósági eljáráshoz szükséges ügyvédi feladatok ellátásának előkészítésre
megszerkesztésére, valamint a székhely-váltáshoz kötődő ügyvédi munkadíj viselésére.

4.3.2.15

Megbízó a székhely módosulásából keletkező kárigényt Szolgáltatóval szemben nem támaszthat.
Ebben az esetben a Megbízó vállalja a cégbírósági illeték megfizetését, mely a szolgáltatási díjba
beszámításra kerül. A Megbízó ennek során köteles a Szolgáltatóval együttműködni. mennyiben
ennek nem tesz eleget. úgy ebből eredő károkért Szolgáltató helyt nem köteles állni.

4.3.2.16

Cégiratok rendelkezésre tartása
Jogszabály előírása alapján a Felhasználó a székhelyén köteles tárolni legalább a következő okiratokat
legalább másolatban:
- jogi személy egységes szerkezetű, hatályos létesítő okirata,
- jogi személy hatályos, nyilvántartásba vételéről rendelkező végzése, vagy cégkivonata,
- egyéni vállalkozó működési engedélye,
- hatósági engedély, vagy bejelentés alapján végezhető tevékenység esetében a tevékenységet
engedélyező, vagy a Felhasználó hatósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatok,
- a Felhasználó számviteli törvény szerinti beszámolója,
- eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglaltan:
a Felhasználó törvényes képviselőjének aláírás-mintája, vagy aláírási címpéldánya.
Ezen iratok székhelyen tartási kötelezettségétől a felek nem térhetnek el.

4.3.2.17

A Szolgáltató a Felhasználó iratairól és ingóságairól tételes és naprakész nyilvántartást vezet.

4.3.2.18

Felsorolt iratoknak a Szolgáltató részére történő átadásáért, valóságtartalmáért, valamint az átadás
elmaradásából eredő valamennyi következményért kizárólag a Felhasználó felelős. A Szolgáltató az
okiratok valóságtartalmát nem vizsgálja.

4.3.2.19

A Szolgáltató részére átadott, 4.3.2.16. pontban felsorolt cégiratok megőrzéséért és - hatóság
helyszíni intézkedése alkalmával - a nevezett iratok hatósági rendelkezésre tartásáért a Szolgáltató
felelős.
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4.3.2.20

4.3.3

A Felhasználó a 4.3.2.16. pontban felsorolt iratokon kívüli cégiratait a székhelytől eltérő helyen
köteles tárolni és a székhelytől eltérő őrzési címét az eljáró hatóságok felé bejelenteni köteles. Ezen
iratok őrzési helyének a Felhasználó törvényes képviselője utolsó ismert magyarországi tartózkodási
helyét, magyarországi székhellyel, vagy lakhellyel nem rendelkező képviselő esetében kézbesítési
megbízottja cégjegyzékben, más hivatalos nyilvántartásban szereplő Felhasználó esetében az adott
Felhasználót nyilvántartó bíróság, vagy hatóság nyilvántartásban szereplő címét kell tekinteni.

Megbízó kötelezettségei:

4.3.3.1

Megbízó köteles a Szolgáltató felé a társaság adataiban és az elérhetőségekben bekövetkezett
változásokat haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül,
írásban közölni. ügyvezető és tulajdonosváltás (cégeladás) esetén biztosítania kell az elérhetőség
folytonosságát.

4.3.3.2

Megbízó köteles 1 db működő e-mail címet, valamint telefonszámot megadni, amelyen elérhető,
továbbá az e-mail cím aktiválást időben meg kell tennie.

4.3.3.3

A Megbízó köteles a postai szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, ezek által
támasztott alaki és tartalmi kellékekkel felruházott postai meghatalmazást jelen szerződéssel
egyidejűleg a Szolgáltató részére átadni. Ezen meghatalmazással kapcsolatos ügyintézés a Megbízó
kötelezettsége. de a Szolgáltató ebben saját döntése alapján segédkezhet, erre azonban nem
kötelezhető. A postai meghatalmazás hiányáért felelősséget nem vállal.

4.3.3.4

Megbízó köteles havonta egyszer telefonon érdeklődni küldeményei érkezéséről, továbbá havi
o egy alkalommal személyesen vagy meghatalmazott útján felkeresni az 2.2.1. pontban
meghatározott
o ingatlant a küldemények átvétele érdekében.

4.3.3.5

A Megbízó elfogadja azt, hogy a Szolgáltató a hónap 4 munkanapján adminisztrációs feladatok
ellátása miatt ügyfélfogadását szüneteltetheti.

4.3.3.6

Megbízó a 7/2017.(VI.1.) IM rendelet 2. § (l) bekezdése alapján a jelen pontban felsorolt
o iratokat kívánja a székhelyen őrizni, rendelkezésre tartani

4.3.3.7

o
o
o
o

A Megbízó cégiratai (társasági szerződés, alapító okirat, aláírás-minta aláírási címpéldány)
Megbízó hatósági engedélyei,
Megbízó adóhatósághoz történő adat bejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratai,
Megbízó számviteli törtvény szerinti utolsó beszámolója, majd minden beszámoló közzétételt
követően, 8 napon belül a legutolsó közzétett beszámoló

o

A Megbízó tudatában van annak, hogy amennyiben a fenti iratokat nem szolgáltatja, úgy az
adóhatóság a Megbízóval szemben pénzbírságot szabhat ki, valamint felfüggesztheti törölheti
adószámát. Jelen pontban részletezett kötelezettségek teljesítésének elmaradásából eredő
valamennyi kárt a Megbízó viseli.

Megbízó képviselője hozzájárul, hogy személyes okmányairól másolat készüljön, illetve azokat
Szolgáltató a szerződés mellékleteként őrizze, s a hivatalos szervek rendelkezésére bocsássa.
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4.3.3.8

Megbízó tudomásul veszi. hogy, amennyiben iratmegőrzési helyeként székhelyét jelöli meg, úgy az
ebből származó kötelezettségeknek megszegéséből eredő következményekért a Szolgáltató
felelősségét kizárja.

4.3.3.9

Amennyiben a Megbízó a székhelyét jelöli meg központi ügyintézés helyeként, úgy az ebből eredő
kötelezettségei megszegésének következményeit a Megbízó viseli.

4.3.3.10

Megbízó a Szolgáltató irodájában, illetve annak külső homlokzatán. kirakatában, ajtaján,
o ablakán az általa képviselt cégre, vállalkozásra vonatkozó reklámtáblát, feliratot, logót vagy
o egyéb a cég (vállalkozás) tevékenységét hirdető tárgyat nem helyezhet el.

4.3.3.11

A Megbízó mulasztásából. tevékenységéből, ügyviteléből, szerződésszegéséből eredő károkért a
szolgáltató sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel abban az
esetben sem. ha a kár bekövetkeztében a Megbízó is közrehatott vagy nem tett meg mindent annak
érdekében. hogy a kár elhárítsa, illetve annak összegét csökkentse.

4.3.3.12

Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató kártérítési felelősségére hivatkozik, abban az esetben a
o tényeket (a kár mértékét, a Szolgáltató szerződésszegését, valamint a Szolgáltató
szerződésszegése és a bekövetkezett kár közt fennálló ok-okozati összefüggést hitelt
érdemlően igazoló dokumentumokat, bírságot kiszabó határozatot, a Megbízó által adott
számlákat, jelen szerződést. stb.) a Megbízó kötelessége Szolgáltatni. s bemutatni a Szolgáltató
számára. Ezen körben a Megbízó kötetes személyesen benyújtani a bírságot kiszabó
határozatot, számlákat és jelen szerződés egy példányát, melyről a Felek jegyzőkönyvet
készítenek. Amennyiben megállapítható, hogy a szolgáltató mulasztásából történt a kár abban
az esetben a Szolgáltató kizárólag, a megfizetett díjat köteles. visszafizetni az ügyfél részére.
Az esetlegesen felmerült egyéb károkért (elmaradt haszon
o stb.) a szolgáltató felelősségét a felek kizárják.

4.3.3.13

Megbízó jelen szerződés: csak a AZNAP cégcsoport partnerei (AZNAP CÉGCSOPORT tagjai 2.
számú melléklet) alkalmazottjaival, megbízottjaival kötheti meg. Megbízott személy a megbízását a
helyszínen Meghatalmazással és személyes okmányinak a bemutatásával igazolja.
o Amennyiben észleli, hogy a munkavállaló nem a Szolgáltatóval való szerződéskötésre hívja
fel, nem ad számlát vagy nyugtát a pénzfizetéskor, azt köteles a Szolgáltató ügyvezetőjének
jelenni. Ennek; elmulasztásából, illetve a számla. nyugta elvesztéséből eredő károkért a
Szolgáltató nem felel.

4.3.3.14

A Megbízó elfogadja, hogy a Szolgáltató mentesül mindennemű kártérítési felelősség alól. ha a
szerződésben vállalt kötelezettségeit olyan objektív, előre nem látható okból nem tudta teljesíteni,
amely érdekkörén kívül esik (pl. internet-. telefon-. postai szolgáltatás hibája. vis maior).

4.3.3.15

Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja le a jogszabályokban, illetve a mindenkori
postai szabályzatban foglalt alaki és tartalmi kellékekkel felruházott postai meghatalmazást a
székhelyszolgáltató cégnek, úgy annak csak a postai értesítőt áll módjában átvenni. mivel kizárólag a
posta által visszaigazolt meghatalmazás felmutatásával érvényes a meghatalmazás. Ebben az esetben
egyedül a Megbízó veheti át a küldeményt e postán. és ebből fakadóan a Szolgáltatót semmilyen
felelősség nem terheli. A második kézbesítés után a posta visszaküldi a leveleket az illetékes hivatalos
szervnek (NAV. rendőrség, bíróság, nyugdíjbiztosító, egészségbiztosító stb.), valamint egyéb
természetes illetve jogi személyeknek, ezáltal azt kézbesítettnek tekinti. Ilyen esetben a NAV az
adószámot felfüggesztheti, és a Cégbíróság kényszer-törlést rendelhet el.
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4.3.3.16

Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amíg soron következő fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, addig a Szolgáltató a levelek szkennelését, az előző szolgáltatási időszak utolsó napját
követően nem teljesíti.

4.3.3.17

Megbízó- meghatalmazza a székhelyen az AZNAP Cégcsoport partnerei alkalmazottjaiként jelen levő
személyeket, hogy a Megbízottal kapcsolatos nyilatkozatokat tegyenek. a NAV és más hatóságok
előtt. a Megbízóhoz köthető iratokat lemásolják és a hatóság képviselőinek átadják.

4.3.3.18

A szerződés megszűnése esetén, amennyiben a felek új szerződést nem kötnek egymással. úgy a
Szolgáltató kötelezettségei értelemszerűen megszűnnek, azoknak nem köteles eleget tenni. Ebben az
esetben a Megbízó elveszíti jogát ingatlan székhelyként való használatára, illetve köteles gondoskodni
új székhely biztosításáról. melynek cégbírósági és egyéb
o költségeit Megbízó köteles állni. továbbá a szolgáltató jogi úton kijelentheti a megbízót a
Cégbíróságon. és ha a megbízó nem gondoskodott új székhelytől. az pénzbírságot valamint
adószám felfüggesztést vonhat maga után.

4.3.4

Levél átvételi megállapodás

Felek megállapodnak, hogy a postai meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványokat Szolgáltató biztosítja.
Amennyiben az ahhoz mellékletként csatolandó aláírás-mintát/aláírási címpéldányt a Megbízó köteles
szolgáltatni.
Megbízta elfogadja, hogy amennyiben nem adja le a postai meghatalmazáshoz szükséges okiratokat a
Szolgáltató csak postai értesítőt tud átvenni, Az, érkezett küldemények postán történő átvételéről a Megbízónak
kell gondoskodnia.
Megbízó köteles havi egy alkalommal személyesen vagy meghatalmazott útján felkeresni a Szolgáltató által
biztosított székhelyet a küldemények átvétele érdekében akkor is, ha a Szolgáltató szkennelést vállalt.
E körben Megbízó tudomásul veszi, hogy a levelek átvétele kizárólag a székhelyként megjelölt irodában
lehetséges, melynek során a megbízó ügyvezetője vagy két tanú által aláirt meghatalmazással rendelkező
képviselő aláírásával köteles igazolni az átvételt. Ennek hiányában a Szolgáltató a levelek kiadásaira nem
kötelezhető.
Amennyiben a Megbízó nem gondoskodik a levelek átvételéről, az ebből eredő kárér teljes felelősséget vállal,
kárviselésre a Szolgáltató nem kötelezhető.

4.3.5

Szkennelt dokumentumok tárolása

A Szolgáltató a Felhasználóval folytatott elektronikus levelezésből, valamint a Felhasználó szkennelt
dokumentumainak elektronikus másolataiból elektronikus dokumentum tároló mappát hoz létre, melyet
kizárólag a Felhasználó rendelkezése szerint kezel. A Szolgáltató az adatfelhasználás ezen módjára a
Felhasználó figyelmét külön felhívja. A Szolgáltató az elektronikus dokumentum tároló mappát a Felhasználó
rendelkezése szerinti időpontban, de legkésőbb az utolsó elektronikus küldemény feladását követő naptári év
végéig vissza nem állítható módon törölni köteles.
A Szolgáltató a szkennelt dokumentumok másolatát kizárólag elektronikus formában, a Felhasználó
tudomásszerzésének írásos – e-értesítésben, vagy levélben történő - visszaigazolásáig, ennek hiányában az
eredeti levélküldemény személyes átvételéig őrzi. A Szolgáltató a Felhasználó visszaigazolását, illetve
visszaigazolás hiányában az eredeti levélküldemény átvételét követően haladéktalanul, vissza nem állítható
módon köteles az elektronikus másolatot törölni.
Felhasználó nyilatkozata az elektronikus dokumentum tároló mappa kezeléséről, 3. számú melléklet.
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4.3.6
-

-

Többlet szolgáltatások
Amennyiben 15 oldalt meghaladja a levél tartalma, kizárólag a levél tárgyáról és a feladó nevéről küld
értesítést. Megbízó, válaszlevelében kérheti a levél teljes beszkennelését és részére elküldését.
Csomagolt küldemény esetén, alapdíj 10 munkanap tárolást tartalmaz és legfeljebb 150 cm körtérfogatú
csomagot vesz át a Szolgáltató.
150 cm körtérfogatú csomag átvételének megtagadásáról e-mailben értesíti a Megbízót.
11-ik munkanaptól külön tárolási díjat számol fel a Szolgáltató.
Megbízó kérheti küldeményei postai továbbküldését, amit a Szolgáltató 5 munkanapon belül teljesít.
Archiválásra kerülnek a beszkennelt küldemények, amennyiben a Megbízó a 3. számú mellékletben
erre feljogosítja a Szolgáltatót. Szolgáltató, kizárólag lezárt üzleti év könyvelési bizonylatainak
digitalizálását és tárolását is vállalja.

Többlet szolgáltatások díját, az 1. számú melléklet DÍJAK, „Többlet Szolgáltatások díja” táblázat mutatja.
Többlet szolgáltatások díja, minden hónapot követő 15-ik kiszámlázásra kerül, a Megbízó a fizetési határidő
szerint megfizeti. Amennyiben a soron következő Székhelyszolgáltatás díjáig nem fizeti meg a Megbízó a
többlet szolgáltatások díját, az azonnali hatályú felmondás szabályai érvényesek.

4.3.7

Cégalapítás, cégmódosítás, cégadásvétel

Cégjogi tevékenységet, partner ügyvédi iroda végzi (iroda nevét, azonosító adatait a 4. számú melléklet „Partner
Ügyvédi Iroda” mutatja), a Székhelyszolgáltatás helyén. Kivételes esetekben, egyéb helyszínen is történhet a
találkozó.

4.3.8

Könyvelési Szolgáltatás

Könyvelési szolgáltatás az AZNAP cégcsoport végzi, amennyiben a megrendelő a Székhelyszolgáltatás mellé
ezt is megrendeli. AZNAP cégcsoport tagjait a 2. számú melléklet „AZNAP Cégcsoport” mutatja.

4.4 A Szolgáltatás díja
4.4.1

DÍJ

A Szolgáltatás díja a Felhasználó cégnév feltüntetésének, valamint jogszabály által előírt, székhelyen történő
kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.
A megbízó köteles, a Szolgáltató részére szolgáltatási időszakonként előre díjat fizetni. A szolgáltatási díj
Összegét az 1.számú mellékelt DÍJAK mutatja, az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
Az első 6 hónapra a szolgáltatási díjat Megbízó szerződéskötéskor köteles Szolgáltató részére készpénzben
megfizetni. A további Szolgáltatási időszakra eső szolgáltatási díjat pedig a megbízó a tárgyidőszakot legalább
15 naptári nappal megelőzően köteles Szolgáltató részére készpénzben vagy banki átutalással megfizetni. A
további szolgáltatási díj banki átutalással, vagy bankszámlára történő közvetlen befizetéssel megvalósult
teljesítése esetén a Megbízó és a Szolgáltató a pénzügyi teljesítésnek megfelelő (a szolgáltatás biztosítására
irányuló) iratokat aláírás hiányában is érvényesnek ismerik el.
Amennyiben a Megbízó a banki átutalást. vagy bankszámlára történő közvetlen befizetést úgy teljesíti, hogy az a
Szolgáltató számára beazonosíthatatlan, úgy az ebből eredő jogkövetkezményekért a Szolgáltató felelősségét
teljes mértékben kizárja.
A szolgáltatási díjnak nem képezi részét:
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- a székhelyszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cégalapítás, vagy –módosítás költségei:
- székhely tulajdoni lap igazgatási szolgáltatási díja,
- ügyvédi megbízás díja,
- a cégalapítás, vagy –módosítás illeték- és közzétételi költsége,
- tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági bejelentési vagy engedélyezési eljárás költségei,
- a székhelyszolgáltatás megszűnésekor a Felhasználó létesítő okirata módosítási költségei,
- az Ingatlan címére történő postai utánküldés költségei.
A nevezett költségeket kizárólag a Felhasználó viseli, amely költségek Szolgáltatóra hárítására a Felhasználó
nem jogosult.

4.4.2

Kedvezmények

A Szolgáltató által előre meghatározott és a Felhasználó által vállalt feltételek teljesítése esetén a Szolgáltató
kedvezményt nyújthat a Felhasználó részére. A kedvezmény nyújtásának minden esetben előfeltétele a
szolgáltatási díj késedelem nélküli megfizetése.
A Felhasználó a kedvezményre nem válik jogosulttá, illetve a kedvezményre jogosultságát elveszti, amennyiben
a Szolgáltató által előre meghatározott és a Felhasználó által vállalt feltételeket a Felhasználó nem teljesíti,
kivéve, ha erre a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor.
A Felhasználó a Szerződést a kedvezményes időszak alatt felmondja, kivéve, ha a felmondás oka a Szolgáltató
szerződésszegése,a Szolgáltató a Szerződés azonnali felmondására válik jogosulttá.

4.4.3
4.4.3.1

Partnerprogram
Ajánlás

Abban az esetben, ha a Felhasználó által ajánlott új felhasználó a Szolgáltatónál vesz igénybe
Címhelyszolgáltatást, legalább egy évre, a Felhasználó az általa igénybe vett szolgáltatás után egyhavi
szolgáltatási díjkedvezményben részesül.
A partnerprogram kedvezmény a Felhasználót minden egyes új felhasználó után megilleti, amelyekkel a
Szolgáltató a nevezett feltételekkel szerződik. A kedvezmény abban az esetben is jár a Felhasználónak, ha az új
felhasználóval megkötött szerződés annak lejártát megelőzően a Szolgáltató azonnali felmondásával, vagy a
feleken kívülálló okból szűnik meg.
A partnerprogram kedvezmény kizárólag egy hónap térítésmentes Szolgáltatást jelent. A Szolgáltató az előre
megfizetett szolgáltatási díjból nem térít vissza.

4.4.3.2

Kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele

4.4.3.2.1 Cégalapítás
Amennyiben a Megbízó legalább 1 évre Székhely szolgáltatási szerződést köt, a Bt., Kft. egyszerűsített
alapítással történő ügyvédi munkadíjából 10 000FT-ot a Székhelyszolgálató fizet.

4.4.3.2.2 Könyvelési szolgáltatás
Amennyiben a Megbízó, az AZNAP Könyvelőiroda cégcsoportba tartozó vállalkozással könyvelési feladatok
ellátására határozatlan idejű szerződést köt és a Székhely szolgáltatási szerződés megkötéséig, legalább 3 havi
könyvelési díjat megfizet, 10 000Ft kedvezményt kap a Székhelyszolgáltatás 6 hónapra megfizetett első díjából.
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6-ik hónapot követő időszakra, (7-ik havi díjtól) 10 % kedvezmény illeti meg a Megbízót a Székhelyszolgáltatás
díjából.

4.5 Felmondás
4.5.1

Rendes felmondás

Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával 1 hónapos
felmondási idővel rendes felmondással megszűntetni. Amennyiben Megbízó él a rendes felmondás jogával, a
már kifizetett szolgáltatási díj nem jár vissza, amennyiben pedig Szolgáltató szünteti meg rendes felmondás útján
a jelen szerződést, akkor a már kifizetett szolgáltatási díj időarányos részét köteles a szerződés megszűnésével
egyidejűleg Megbízó részére visszafizetni.
Szerződő felek a rendes felmondás jogát jelen Szerződés megkötésétől számított l éven belül nem
gyakorolhatják.

4.5.2

Azonnali hatályú felmondás

Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Szolgáltató mentesül az
összes kötelezettsége alól, Megbízó pedig, elveszti jelen szerződésben rögzített jogait, és a jövőre nézve
semmilyen igénnyel nem léphet Fel a Szolgáltatóval szemben a köztük fennállott megbízási jogviszonyból
eredően.
Szolgáltató azonnali hatályú felmondási jogát a következő esetekben gyakorolhatja:
-

Amennyiben a Megbízó a szolgáltatási időszak utolsó napját követő 30 naptári nappal bezárólag banki
tranzakció útján nem teljesít, vagy előre készpénzben nem fizeti meg a soron következő szolgáltatási
díjat és előző időszakban igénybe vett többlet szolgáltatások díját, úgy a Szolgáltatónak jogában áll
azonnali hatállyal felmondani a szerződést. és erről a hatóságokat haladéktalanul értesíteni. Ez a
Megbízó szerződéssel biztosított összes: jogok elvesztését is maga után vonja. tehát megszűnik az
ingatlan székhelyként való használatának lehetősége, beleértve a postai küldemények átvételét is.

-

Szolgáltató abban az esetben is gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondás jogát, amennyiben a NAV
által közzétett, az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 100
millió- forintot meghaladó tartozással rendelkező — nem magánszemély – adózók körébe kerül a
Megbízó.

-

Amennyiben Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a Megbízó gazdasági vagy egyéb
tevékenységével összefüggésben ügyfeleit megkárosítja vagy bűncselekmény elkövetésének gyanúja
merül fel vele szemben, amivel összefüggésben a Szolgáltató jó hírneve sérülhet, illetve bevételkiesést
szenvedhet el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Hitelt érdemlő tudomás szerzésnek minősül különösesen, de nem kizárólagosan a Megbízóval szembeni
ügyfélpanaszok észlelése. illetve az, ha a Megbízót érintő hatósági ellenőrzés során olyan információk
jutnak a Szolgáltató tudomására, amelyek e fenti jogszabálysértéseket valószínűsítik, valamint a
médiából (írott-, elektronikus sajtó. televízió. rádió) történő tudomásszerzés.

-

A Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályt: felmondására abban az esetben is, ha a Megbízó
bármilyen okból, legalább 30 naptári napom keresztül nem éri el telefonon vagy e-mail útján.

-

A Szolgáltató az azonnali felmondás jogát gyakorolhatja, ha e szerződésből fakadó kötelezettségeit a
Megbízó ismételten, vagy súlyosan megszegi, a szerződésszegés; megszüntetésére való, e-mail útján
történő felszólítás ellenére a szerződésszegő magatartást a felszólító e-mail megküldésétől számított 8
munkanapon túl tovább folytatja, illetve a szerződésszegést megalapozó állapotot a felszólító e-mail
kiküldésétől számított 8 munkanapon belül meg nem szünteti meg. A Megbízó e-mail címére történő
elküldéssel a felszólító e-mailt kézbesítettnek kell tekinteni.
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-

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben megbízó jelen
szerződés 4.4. pontjában meghatározott előzetes díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget.

-

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és egyben a kártérítési felelősség alól is
mentesül. amennyiben Megbízó jelen szerződés 4.3.3.1. pontjában meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

-

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és egyben a kártérítési felelősség alól is
mentesül, amennyiben Megbízó jelen szerződés 4.3.3.3. pontjában meghatározott
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

-

Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és egyben a kártérítési felelősség alól is
mentesül, amennyiben Megbízó jelen szerződés 4.3.3.4. pontjában meghatározott, küldemények
átvételére vonatkozó kötelezettségének az erre való felhívástól számított 30 naptári napon belül nem
tesz eleget. Ez alól kivételt képez, ha a Megbízó írásban előre jelzi a fentiekben való akadályoztatását.

Szolgáltató az azonnali hatályú kimondását a Megbízó; által megadott e-mail címre történő megküldéssel is
közölheti, melyet a Megbízó e-mail címére történő elküldéssel kézbesítettnek kell tekinteni.
Amennyiben a szolgáltatási időszak; alatt a Megbízó székhelyet módosítani kívánja, úgy élhet szerződés
azonnali hatályú felmondásával. Ilyen esetben a fennmaradó szolgáltatási díj nem jár vissza.
Azonnali hatályú felmondás, vagy a szerződés egyéb módon történő megszűnése esetén a székhely szolgáltatási
megbízási jogviszony megszűnik, és Megbízó tudomásul veszi, hogy erről, valamint a székhelyként való
használat jogosultságának megszűnéséről a Szolgáltató a hatóságokat (NAV,
Cégbíróság, stb.) értesítheti.

4.6 A székhely szolgáltatási szerződés megszűnése
Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást a Felhasználó a
székhelyhasználati szerződés aláírásától számított 45 (negyvenöt) napon belül nem indítja meg és cégiratok
benyújtását nem igazolja a Szolgáltató felé, a szerződés a felek minden további intézkedése és nyilatkozata
nélkül a határidő utolsó napján a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja és az eddig az időpontig kifizetett
szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti.
Amennyiben az Ingatlan székhelyeként való bejegyzését a bíróság elutasítja, az elutasító végzés jogerőre
emelkedésének napján a Szerződés a felek minden további intézkedése és nyilatkozata nélkül hatályát veszti és
ezen időpontig kifizetett szolgáltatási díj a Szolgáltatót illeti.
A székhelyszolgáltatás megszűnésekor a Szolgáltató a tételes iratjegyzék alapján magánál tartott felhasználói
iratokkal és ingóságokkal a Felhasználó felé elszámolni és ezen elszámolás alkalmával az iratjegyzéket a
Felhasználónak átadni köteles. A Szolgáltató az elszámolási kötelezettség alól nem mentesíthető.

4.7 A székhely szolgáltatási szerződés megszűnését követő intézkedések
A Felhasználó a székhely szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül köteles
székhelyének az Ingatlanról történő áthelyezéséről gondoskodni a létesítő okiratát az új székhelynek megfelelően
módosítani és a változást a Ctv-ben előírt módon a cégbíróságon, továbbá a tevékenységét ellenőrző
hatóságoknál (elsősorban az adóhatóságnál) bejelenteni, a Posta felé levelezési címének megszűnését
bejelenteni.
Amennyiben a Felhasználó a székhely megszűnésével kapcsolatos kötelezettségét nem, vagy késedelmesen
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teljesíti, úgy Szolgáltató jogosult a szükséges bejelentések és intézkedések megtételére.
A Felhasználót a Szerződés megszűnését követően is terheli az székhelyszolgáltatás díja mindaddig, amíg
a székhelyváltozás cégbírósági bejelentését a Szolgáltató felé nem igazolja, ennek hiányában a cégbíróság a
székhely megszűnését hivatalosan közzé nem teszi.
A székhelyszolgáltatás közös megegyezéssel, valamint rendes felmondással történő megszűnése a székhely
szolgáltatási szerződéssel együtt megkötött más szerződés érvényességét nem érinti.
A Szolgáltató azonnali felmondása esetén a Felhasználóval megkötött küldeménykezelési és kézbesítési
megállapodások automatikusan, minden további intézkedés, vagy nyilatkozat nélkül a székhelyszolgáltatással
együtt hatályukat vesztik.
A jelen fejezetben nem szabályozottakra az ÁSZF egyéb rendelkezései vonatkoznak.

FEJEZET
Hatályba lépés
Az ÁSZF 2017.09.21-ik napjától hatályos.
ÁSZF elválaszthatatlan részét képező mellékletei:
1. számú melléklet DÍJAK
2. számú melléklet AZNAP Cégcsoport tagjai (könyvelőirodák)
3. számú melléklet Felhasználó rendelkezése az elektronikus dokumentum táróló mappa kezeléséről
4. számú melléklet Partner ügyvédi iroda
5. számú melléklet A Felhasználó nyilatkozatai
Budapest, 2017.09.21.
AZNAP KATA Kft képviseletében:

Rácz Gyula
ügyvezető

AZNAP KATA Kft. ÁSZF
15 / 20

1.

számú melléklet
DÍJAK

ALAPDÍJ
Tájékoztató adat

Székhelyszolgáltatás díja és az egyes időtartamok után megállapított
kedvezményes díj (előre fizetés esetén érvényes)
hat hónapra (5x egyhavi egy évre (9x egyhavi díj) kettő évre (16x egyhavi
díj)
díj)
22 225 Ft
40 500 Ft
72 000 Ft

4 500 Ft
Székhelyszolgáltatás
KEDVEZMÉNYES
DÍJA
könyvelési
szolgáltatás
igénybevételével
4.4.3.2.2. pont szerint

12 225 Ft
(2 037 Ft/hó)

30 450 Ft
(2 537 Ft/hó)

60 825 Ft
(2 534 Ft/hó)

CÉGJOGI Ügyek
Cégalapítás

Kedvezményes
DÍJ

Cégmódosítás

Cégadásvétel

17 000Ft
18 000Ft
Székhelyszolgálatás vagy könyvelési szolgáltatás
legalább 6 hónapra történő megrendelése, előre fizetés
esetén
7 000 Ft
8 000Ft

35 000Ft

-

TÖBBLET SZOLGÁLTOTÁSOK DÍJA

Többlet szolgáltatás
Szkennelés 15 oldalnál nagyobb terjedelmű
küldemény esetén
Csomag küldemény tárolása 11-ik munkanaptól
Postai utánküldés levél küldemény
Postai utánküldés csomag küldemény
Archiválás, kizárólag Székhelyszolgáltatás keretében
beszkennet dokumentumok
Archiválás, lezárt könyvelési év bizonylatainak
beszkennelése
Archivált, lezárt könyvelési év bizonylatainak tárolása

Díjkalkuláció
(oldalszám-15)* 25 Ft, minimum 500 Ft
1500Ft/naptári nap
Ajánlott levél postaköltsége + 1 000Ft/ levél
Postaköltség + 2 000Ft/ csomag
1 000Ft/hónap 50Mb tárhelyig, felette
megkezdett 50Mb-ra 1 000Ft/hó
13 Ft/bizonylat,
1 000Ft/hónap 50Mb tárhelyig,
megkezdett 50Mb-ra 1 000Ft/hó

felette
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minden

minden

AZNAP KATA KFT.
2.

számú melléklet

ÁSZF

AZNAP Cégcsoport tagjai
(könyvelőirodák)

AZNAP Kft.
AZNAP Átrium Bt.
AZNAP Civilekért Bt.
AZNAP CSANA Kft.
AZNAP Ovitudor Kft.
Erőssné Söveg Judit ev.
Rácz Gyula ev.
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Érvényes 2017.09.20-tól
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3.

ÁSZF

Érvényes 2017.09.20-tól

számú melléklet

Felhasználó rendelkezése az elektronikus dokumentum táróló mappa
kezeléséről,
ÁSZF 4.3.5. pontja szerint a Megbízó a következő képpen rendelkezik elektronikusan tárolt mappája
kezeléséről. „X”-szel jejölje a kért szolgáltatást, és „-„-lal amire nem tart igényt.

Archiválási szint

Igen, ezt kérem

Értesítő e-mailok megőrzése

2 választási lehetőség közül az
egyiket
„X”-szelve
kell
választani.

Nem ezt
kérem

a

szintet

Értesítő
e-mailok
tárgyát,
szövegtörzsét – csatolmányt
nem – a tárgyév végéig a
Szolgálató megőrzi
Értesítő
e-mailok
tárgyát,
szövegtörzsét – csatolmányt
nem – a tárgyévet követő év
végéig a Szolgálató megőrzi
Beszkennelt iratok megőrzése 4 választási lehetőség közül az
egyiket
„X”-szelve
kell
választani.
e-értesítés
kiküldésének
időpontjáig
e-értesítés olvasási jelentésének
visszaigazolásáig,
ennek
hiányában a személyes átvételig
személyes átvételig
Megbízó
elektronikus
„Archiváló Szolgáltatást” kér,
mint
többlet
szolgáltatás.
Egyben tudomásul veszi, hogy
beszkennet iratai nem kerülnek
törlésre.

Kelt:………………………………………………………………..
…………………………………………………… ……………………………………………………
Megbízó
Szolgáltató
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számú melléklet

ÁSZF

Partner ügyvédi iroda
dr. Páczelt László
1106 Budapest, Jászberényi Út 24-36. Iv/409.
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5.

ÁSZF

Érvényes 2017.09.20-tól


számú melléklet



I. A Felhasználó nyilatkozatai:

Alulírott Felhasználó nyilatkozom, hogy a AZNAP KATA Kft. (Szolgáltató) Általános Szerződési
Feltételeit megismertem, az abban foglaltakat a Szolgáltatóval közösen értelmeztük és az benne
foglaltakat önmagamra kötelezonek fogadom el.
Tudomásul veszem, hogy a Felhasználó részére átvett küldeményekrol szóló értesítést visszaigazolni
és a küldeményeket átvenni vagyok köteles. Ennek megfeleloen a Felhasználó felelossége, hogy az
általa megadott e-mail címen az üzeneteket, valamint a szkennelt iratok elektronikus másolatát fogadni
tudja és azok levélszemét (spam) mappába ne kerüljenek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A személyi és cégadataimban,
valamint elérhetoségeimben történt változást a Szolgáltató felé bejelenteni vagyok köteles, egyben
tudomásul veszem, hogy a bejelentés elmaradásából, késedelmébol, vagy téves adatok közlésébol
eredo mindennemu joghátrányért kizárólag a Felhasználó felel.

Kelt.: Budapest,

Megbízó
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