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I. Értelmező rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételekben [a továbbiakban:
ÁSZF] használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:
I. 1. ÁSZF: a GPU által kibocsátott és forgalmazott Utalványok
Partnerek részéről történő elfogadására, beváltására, és elszámolására vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti.
I. 2. GPU: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kt. (székhelye:
1146 Budapest, hököly út 172.; Cg. 01-09-188749; adószáma:
24913157-2-42), amely az Utalványok kibocsátását és forgalmazását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény és az egyes izetési szolgáltatókról
szóló 2013. évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi.
I. 3. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet
(székhely: 1146 Budapest, hököly út 172.; Cg. 01-02-054194; adószám: 24923572-2-42), amely az Utalványok értékesítése céljából a GPU ügyleti képviseletét látja el, amennyiben a GPU-val
fennálló megállapodás alapján a GPU Partnerekkel kötendő
Elfogadóhelyi Szerződések megkötése céljából közvetít a GPU
és a Partnerek között. A FSSZSZ az Elfogadóhelyi Szerződések
GPU helyett és nevében történő megkötésére nem jogosult.
I. 4. Utalvány vagy Utalványok: a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében felsorolt valamennyi típusú GREEN PASS utalvány.
I. 5. Partner: A GPU-val Elfogadóhelyi Szerződést kötő személy, aki a GREEN PASS utalványokat áru vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének kiegyenlítésére izetési eszközként az
Utalványbirtokostól elfogadja. A Partnerek listája a GPU honlapján (www.greenpass.pro) folyamatosan elérhető.
I. 6. Üzlethelyiség vagy Üzlet: a Partner tevékenységi köréhez
tartozó olyan helyszín (szolgáltató egység), ahol a Partner árui,
szolgáltatásai ellenértékeként az Utalvány mint izetőeszköz elfogadása történik.
I. 7. Felek: a jelen ÁSZF alapján megkötött Elfogadóhelyi Szerződés által jogosított és kötelezett személyek (GPU, Partner).
I. 8. Utalványbirtokos: : az a személy, aki a GPU-tól történő
megvásárlás útján vagy bármely más módon a rendelkezése alá
került Utalványt a Partnernél áru vagy szolgáltatás ellenértékének a kiegyenlítésére izetési eszközként felhasználhatja.
I. 9. Utalvány névértéke: az Utalványon feltüntetett, hazai
hivatalos pénznemben kifejezett címletérték.
I. 10. Utalvány hatálya: az Utalvány felhasználhatóságának
határideje (az Utalványon feltüntetett lejárati időpont).
I. 12. Elfogadóhelyi Szerződés: az Utalvány névértéken történő
elfogadására vonatkozó egyedi megállapodás.
I. 13. Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap: a jelen ÁSZF 1. sz.

mellékletét képező formanyomtatvány.

II. Általános rendelkezések
II. 1. Amennyiben a szerződéskötést megelőző tárgyalások során nem maga a GPU, illetve a GPU törvényes képviselője jár
el, az FSSZSZ tájékoztatja a Partnert, hogy FSSZSZ és a GPU
között fennálló, az Elfogadóhelyi Szerződést a GPU helyett és
nevében történő aláírásra való jogosultságot magában nem foglaló ügyleti képviseleti jogviszony alapján a megkötésre kerülő
Elfogadóhelyi Szerződés közvetlenül és kizárólag a GPU-t jogosítja és kötelezi.
II. 2. Az FSSZSZ II. 1. pontban foglalt képviseleti joga nem foglalja magában a már megkötött Elfogadóhelyi Szerződések módosításához, a pénz átvételéhez és a izetési határidő megállapításához való jogot.
II. 3. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF-et keretmegállapodásnak
tekintik, amelyben meghatározzák az Utalványok beváltásával,
elfogadásával,és elszámolásával kapcsolatos együttműködésük
szabályait.

III. Az Elfogadóhelyi Szerződés létrejötte
III. 1. A GPU/FSSZSZ az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap Partner részére igazolt módon történő megküldésével vagy átadásával
az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére vonatkozóan jogi kötőerővel nem bíró, tájékoztató jellegű ajánlattételi felhívást tesz.
III. 2. Amennyiben a Partner érdeklődését az ajánlattételi felhívás felkelti, akkor az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap cégszerű
aláírásával és a GPU részére igazolt módon történő megküldésével vagy átadásával ajánlatot tesz az Elfogadóhelyi Szerződés
megkötésére.
III. 3. A GPU az Elfogadóhelyi Szerződés megkötésére irányuló ajánlat hozzá történő beérkezését, illetve jelenlévők között az
igénylő erre irányuló ajánlatáról való tudomásszerzését követően haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül nyilatkozik az
ajánlat elfogadásával vagy annak elutasításával kapcsolatban.
Amennyiben a GPU a szerződéskötési ajánlatot elfogadja, az Elfogadóhelyi Szerződést ellátja cégszerű aláírásával és megküldi a
Partner részére; ellenkező esetben az ajánlatot elutasítja.
III. 4. Az Elfogadóhelyi Szerződés a GPU által aláírt példány
Partner által történő átvétele napján lép hatályba, és főszabályként határozatlan időtartamra, de – a Partnerrel való ettől eltérő
megállapodás alapján is – legalább 1 éves határozott időre szól.
Amennyiben Felek a határozott idejű szerződésben foglalt kötelezettségeiket a határozott idő letelte után is teljesítik, illetve
jogaikat gyakorolják, az Elfogadóhelyi Szerződés automatikusan
határozatlan idejűvé alakul.
III. 5. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF az Elfogadóhelyi Szerződés háttérszabályát és egyben elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF és az Elfogadóhelyi Szerződés rendelkezései
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közötti eltérés esetén Felek az Elfogadóhelyi Szerződésben
foglaltakat tartják irányadónak.

IV. Az Elfogadóhelyi Szerződés módosítása,
megszűnése és megszüntetése
IV. 1. Módosítás
IV. 1. 1. Partner köteles az Elfogadóhelyi Szerződés hatálya alá
tartozó, annak teljesítésével kapcsolatos minden változást a
GPU-val haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét
követő 8 napon belül írásban közölni. Ez vonatkozik különösen
az újabb Üzletek létesítésére, avagy korábbi Üzletek megszüntetésére, valamint az elfogadásra kerülő Utalványok felhasználási szokásainak (pl. felhasználási körének) változására. A közlés
késedelméből vagy elmulasztásából eredő, a GPU teljesítését
befolyásoló következményekért való mindennemű felelősséget
a Partner viseli.
IV. 1. 2. Amennyiben az Elfogadóhelyi Szerződés módosítása
válik szükségessé, a GPU a módosított Elfogadóhelyi Szerződést
megküldi Partner részére. A módosított Elfogadóhelyi Szerződés létrejöttére és hatályba lépésére a III. pontban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
Az Elfogadóhelyi Szerződés hatályosulására a Partner által megnyitott Üzletek vonatkozásában a V. 1. 4. pont rendelkezései
irányadók.
IV. 2. Megszüntetés rendes felmondással
IV. 2. 1. Felek jogosultak az Elfogadóhelyi Szerződést az első év
letelte után 30 napos, a második év letelte után pedig 60 napos
felmondási idő mellett a másik Félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú – írásbeli – jognyilatkozattal indokolás nélkül
megszüntetni.
IV. 2. 2. A felmondási idő felének (15 nap, illetve 30 nap) lejártától
kezdődően a Partner nem jogosult Utalványt elfogadni, továbbá
köteles a még el nem számolt Utalványokkal a felmondási idő
hátralevő része alatt a GPU-val elszámolni. Amennyiben az elszámolásra az előbbi határidőben bármely oknál fogva nem kerülne
sor, a felmondási időszakra eső beváltott Utalványokat Felek legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 nap alatt számolják el.
IV. 2. 3. A felmondás a másik Fél általi kézhezvétellel hatályosul. Felek megállapodnak abban, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik,
ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az
a feladóhoz „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzéssel
érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek
kell tekinteni.
IV. 3. Megszüntetés azonnali hatályú felmondással
IV. 3. 1. Ha a Felek bármelyike a jelen ÁSZF-ből vagy az Elfogadóhelyi Szerződésből származó kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a másik Fél a szerződésszegés orvoslására kitűzött
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15 napos határidő eredménytelen elteltét követően jogosult az
Elfogadóhelyi Szerződést a másik Félhez tértivevényes levélben
intézett egyoldalú, indokolással ellátott – írásbeli – jognyilatkozat útján azonnali hatállyal megszüntetni.
IV. 3. 2. Amennyiben a IV. 3. 1. pontban meghatározott súlyos
szerződésszegés jellegéből következően nem orvosolható, akkor
a 15 napos póthatáridő tűzése nem feltétele az azonnali hatályú
felmondás érvényességének.
IV. 3. 3. Azonnali hatályú felmondás esetén Felek a beváltott
Utalványokkal a szerződés megszűnését követő 30 napon belül
számolnak el.
IV. 3. 4. A Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen:
– ha tájékoztatási kötelezettségének a GPU írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem tesz eleget;
– az Utalványt bizonyítottan nem, vagy nem az Utalvány
névértékén fogadja el izetőeszközként;
– a Partner által izetendő díjakat az Utalványbirtokosokra
terheli;
– hamis vagy hamisított Utalványt fogad el.
IV. 3. 5. A GPU részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:
– ha a beküldött Utalványok elszámolásából eredő izetési
kötelezettségével 30 napon túli késedelembe esik;
– nyilatkozatával vagy magatartásával, illetőleg eljárásával
alaptalanul és jelentős mértékben sérti a Partner jóhírnevét, üzleti tisztességét.
IV. 3. 6. Az azonnali hatályú felmondás a másik Fél általi kézhezvétellel hatályosul. Felek megállapodnak, hogy a postai úton,
tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot
a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik,
ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az
a feladóhoz „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzéssel
érkezett vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek
kell tekinteni.
IV. 4. Megszűnés
IV. 4. 1. Megszűnik az Elfogadóhelyi Szerződés, ha:
– a Felek valamelyike jogutód nélkül megszűnik;
– a Partner jogosultsága megszűnik az Utalvánnyal vásárlásra jogosító termékek forgalmazása / igénybevételre jogosító
szolgáltatások nyújtása vonatkozásában;
– a Partner Elfogadóhelyi Szerződés Adatlapon megjelölt
valamennyi Üzlethelyisége megszűnik;
– a jogszabályi rendelkezések oly módon vagy mértékben
változnak, hogy azok lényeges hatással bírnak az Utalványok kibocsátásának, forgalmazásának körülményeire,
és erre tekintettel a szerződés további teljesítése a Felektől
nem várható el.
Az Elfogadóhelyi Szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén Felek a beváltott Utalványokkal a szerződés megszűnését
követő 30 napon belül számolnak el.
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V. Utalványok elfogadása, elszámolása és visszaváltása,
Partner által biztosított kedvezmény
V. 1. Utalványok elfogadása
V. 1. 1. Partner köteles az érvényes Utalványokat névértéken számítva izetési eszközként elfogadni az Elfogadóhelyi Szerződés
Adatlapon megjelölt Üzlethelyiségeiben, teljes nyitvatartási időben, korlátozás nélkül, az Utalványon feltüntetett érvényességi
időn belül, a megjelölt szolgáltatási és termékkörre. A megjelölt
szolgáltatási és termékkörre a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében
foglaltak irányadók.
A Partner az elfogadott utalványok tekintetében felelősséggel tartozik az utalványok fejében vásárolható termékkörre
és igénybe vehető szolgáltatási körre, valamint az egyéb, utalványok elfogadására vonatkozó jogszabályok betartásáért.
A Partner kizárólag a www.greenpass.pro honlapon szereplő
mintának mindenben megfelelő utalványokat fogadhatja el, a
minta szerinti azonosító jelek egyeztetését követően. Amenynyiben Partner az utalványok érvényességének és azonosító,
illetve biztonsági elemeinek ellenőrzése során nem kellően
körültekintő módon, nem fokozott gondossággal és körültekintéssel jár el, az ezen magatartásából, illetve mulasztásából
eredő kárát maga köteles viselni, annak megtérítését a GPUtól nem követelheti.
V. 1. 2. Felek megállapodnak, hogy az Utalványok elfogadása
legkorábban a GPU által az egyes izetési szolgáltatókról szóló
2013. évi CCXXXV. törvény 52. § (4) bekezdése szerint biztosítandó fedezet rendelkezésre állásától kezdve lép életbe.
V. 1. 3. Az Utalvány kizárólag abban az esetben érvényes, ha az
alábbi követelményeknek egyidejűleg megfelel:
– a felhasználás időpontja nem későbbi a rajta feltüntetett
érvényességi dátumnál;
– a vonalkód vagy az egyedi azonosítók hiánytalanok és teljes mértékben sérülésmentesek (a GREEN PASS Utalvány
biztonsági elemei a www.greenpass.pro honlapon található
segédlet alapján ellenőrizhetőek);
– a GPU általi érvénytelenítő jelölés nincs az Utalványon;
– az Utalvány minden egyes biztonsági elemet sértetlenül
tartalmaz.
V. 1. 4. A Partner által megnyitott új Üzletekre a Felek között
megkötött Elfogadóhelyi Szerződés hatálya valamennyi utalványtípus vonatkozásában kiterjed, kivéve, ha a GPU másként
rendelkezik. Partner az Üzleteket érintő változásokról haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 8 napon
belül, írásban köteles tájékoztatni a GPU-t. A tájékoztatás elmulasztásából vagy késedelméből eredő károkért, többletköltségekért a Partner felel.
V. 1. 5. Partner az Utalvány értékéből nem jogosult készpénzben visszaadni, sem pedig az Utalványt részben vagy teljes egészében készpénzre váltani. A GPU a Partnertől kizárólag olyan
utalványtípust köteles elszámolásra elfogadni, amely vonatkozásában érvényes Elfogadóhelyi Szerződés áll fenn a GPU és a
Partner között.

V. 1. 6. Az Utalványok Utalványbirtokos és/vagy Partner általi
jogosulatlan, illetőleg a jelen ÁSZF-fel vagy a Felek közötti Elfogadóhelyi Szerződéssel ellentétes felhasználásával kapcsolatban
a GPU harmadik személyek irányába a felelősségét kizárja.
V. 1. 8. A GPU köteles az Utalványok elfogadásával és beváltásával kapcsolatos jogszabályi vagy egyéb változásokról a Partnert
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül rövid úton (e-mailben vagy faxon) tájékoztatni.
V. 2. Utalványok elszámolása
V. 2. 1. Az Utalványok elszámolásával kapcsolatos feladatok teljesítése a GPU joga és kötelezettsége.
V. 2. 2. A Partner az általa izetési eszközként elfogadott Utalványokat elszámolás céljából a GPU részére adja át, amely történhet személyesen vagy postai úton. Az Utalványok átadása,
illetve megküldése minden esetben csomagonként kitöltött
összesítő kísérőjegyzékkel együtt és – annak megfelelően –
címletenként kötegelve, zárt csomagban történik. Azonosíthatósága érdekében a Partner köteles partnerkódjának és nevének a csomagokon és a kísérőjegyzéken való feltüntetésére,
melynek hiányában a GPU jogosult a beküldött csomagok
feldolgozásának az adatok Partner általi pótlásáig történő felfüggesztésére, illetve amennyiben az adatok kiegészítése és a
csomag azonosítása ésszerű időn belül nem történik meg, a
feldolgozás elutasítására.
V. 2. 3. Partner az Utalványokat tartalmazó zárt csomagokat leadhatja személyesen a GPU Feldolgozó Központjában
(1139 Budapest, Váci út 99. Balance Building Irodaház), vagy
megküldheti a GPU Feldolgozó Központ részére. Az Utalványok GPU Feldolgozó Központjába történő megérkezéséig
terjedő időben való megsemmisülése, elvesztése vagy sérülése, és más hasonló eset következtében keletkezett kár a Partner terhére esik.
V. 2. 4. A GPU a Partner által elszámolásra beküldött Utalványok feldolgozásáról összesítés céljából utalványtípusonként
számlamellékletet állít ki és küld meg a Partner részére. Ezen
számlamelléklet képezi a Felek közötti pénzügyi elszámolás alapját. A GPU a számlamellékletben „feldolgozott”-ként
megjelölt Utalványok alapján téríti meg a Partner részére az
Utalványok ellenértékét, és számolja el a beváltási jutalékát.
A GPU a számlamellékleten jelzi a feldolgozás során feltárt
eltéréseket, amelyekkel kapcsolatban felmerült esetleges reklamációját a Partner a számla kiállításától számított legfeljebb 20 naptári napos jogvesztő határidőn belül jelezheti a
GPU felé.
V. 2. 5. Amennyiben a Partner a feldolgozás során feltárt eltérésekkel kapcsolatban reklamációval él, ez a reklamációval nem
érintett, azaz a nem vitatott Utalványok ellenértékének az V. 2. 6.
pont szerinti kiizetését nem érinti.
V. 2. 6. A GPU a Partner által beküldött Utalványok beváltási jutalékkal csökkentett névértékét az elszámolásra küldött Utalvá-
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nyoknak a GPU Feldolgozó Központjába (1139 Budapest, Váci
út 99. Balance Building Irodaház) történő beérkezését követő
15 napon belül utalja át a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében
meghatározott bankszámlaszámára a jelen ÁSZF V. és VI. fejezetében foglalt eljárásrend igyelembe vételével.
V. 2. 7. Nem téríti meg a GPU az Utalványok ellenértékét,
amennyiben:
– a beküldött elszámolás nem a GPU által kibocsátott Utalványt tartalmazza;
– az elfogadott Utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő
lejártát követő év január 31-éig nem érkezik meg elszámolásra;
– a beküldött elszámolás azonosíthatatlan és/vagy feldolgozhatatlan (pl. a Partner adatainak és/vagy a kísérőjegyzéknek a hiánya miatt), valamint hamis vagy hamisított
Utalványt tartalmaz;
– az elszámolásra beküldött Utalvány bármely oknál fogva
nem érvényes, illetve a GPU érvénytelenítő bélyegzését
tartalmazza;
– ha nem állapítható meg, hogy az Utalvány minden egyes
biztonsági elemet sértetlenül tartalmaz;
– ha a Partner/Üzlet olyan típusú Utalványt küld be, amelyre vonatkozóan nincs a GPU-val hatályos Elfogadóhelyi
Szerződése.
V. 2. 8. Amennyiben Partner Utalványt fogad el izetési eszközként, és ugyanezen Utalványt izetési eszközként felhasználja
egy Elfogadóhelyi Szerződéssel nem rendelkező személynél, úgy
ezen felhasználás napjától a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében megjelölt beváltási jutalék összegű izetési kötelezettsége
keletkezik a GPU-val szemben.
Amennyiben Partner Utalványt fogad el izetési eszközként, és
ugyanezen Utalványt izetési eszközként felhasználja egy másik
Partnernél, úgy ezen felhasználás napjától a Partner Elfogadóhelyi Szerződésében megjelölt beváltási jutalék és a másik Partner Elfogadóhelyi Szerződésében megjelölt beváltási jutalék különbözete összegű izetési kötelezettsége keletkezik a GPU-val
szemben.
A jelen pontban rögzített izetési kötelezettség keletkezését követően a GPU utalványtípusonként számlát állít ki, és küld meg
a Partner részére. Ezen számla képezi a Felek közötti pénzügyi
elszámolás alapját.
V. 3. Utalványok visszaváltása
Az Utalványok visszaváltásához képest a jelen ÁSZF V. 2. pontjában meghatározott rendelkezések speciálisak, mivel az abban
foglaltak kizárólag a szerződött Partnerek számára biztosítottak.
Az utalványok visszaváltásával kapcsolatos tudnivalókat egyebekben a www.greenpass.pro honlapon található GPU Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák.
V. 4. Partner által biztosított kedvezmény
V. 4. 1. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt
hosszútávú és kölcsönösen előnyös együttműködésükre tekintettel Partner a termékek és szolgáltatások ellenértékéből
az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlapon meghatározott mértékű kedvezmény biztosítását vállalja az Utalványbirtokosok
részére.
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V. 4. 2. A kedvezmény mértéke egységes a Partner által forgalmazott minden termékköre és általa nyújtott minden szolgáltatásra vonatkozóan, valamint a Partner minden Üzletében.
Az Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap aláírásával Partner kifejezetten kijelenti, hogy a kedvezmény mértékét a Partner marketing részlege előzetesen megtárgyalta és elfogadta.

VI. Díjizetés
VI. 1. Jelen pont rendelkezései a Partner díjizetési kötelezettségeinek részletszabályait tartalmazzák. Partner GPU-val szembeni, az Elfogadóhelyi Szerződés alapján fennálló izetési kötelezettsége:
– a beváltási jutalékokból
– a reklamációs díjakból (szemrevételezés/átszámolás esetén) tevődik össze. Az Utalványok elszámolásakor a beváltási jutalék mértéke a Partner jutalékszámláinak végöszszegéből kerül levonásra. A reklamációs díj kiegyenlítése
a GPU pénzforgalmi számlájára történő banki átutalással
teljesítendő.
VI. 2. Reklamációs díj
Partner az V. 2. 4. pont szerinti reklamációja esetén a GPU Utalványok ismételt szemrevételezésével, szakértői megvizsgálásával, újraszámolásával kapcsolatban felmerült, adminisztratív
jellegű többletköltségeit köteles megtéríteni. A reklamációs díj a
GPU által Partner felé kiállított számla alapján teljesítendő.
VI. 3. Beváltási jutalék
Partner az elszámolt Utalványok után beváltási jutalékot köteles izetni a GPU részére. A beváltási jutalék a GPU részére
elszámolásra megküldött Utalványok összértékéből kerül levonásra úgy, hogy a GPU a beváltási jutalék összegével csökkentett ellenértéket izeti meg a Partnernek. A számlában egyértelmű módon feltüntetésre kerül a beváltási jutalék alapját képező
Utalványok értéke, valamint az arra vonatkozó jutalék összege.
VI. 4. Partner az általa izetendő beváltási jutalékot és reklamációs díjat a nála terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybevevő Utalványbirtokosra nem háríthatja át.

VII. Reklámtevékenység,
Utalványbirtokosok tájékoztatása
VII. 1. A Partner az Elfogadóhelyi Szerződés hatályának fennállta alatt Üzlethelyiségeiben folyamatosan köteles az Utalványbirtokosokat az Utalványok elfogadásáról részletesen és
jól észlelhető módon a GPU logójának feltüntetése mellett (a
GPU előzetes jóváhagyásával) tájékoztatni, valamint ezáltal az
Utalvánnyal történő izetést az Utalványbirtokosok és más vásárlók, illetve ügyfelek körében népszerűsíteni.
VII. 2. A Partner köteles a GPU által biztosított tájékoztató
matricákat kihelyezni az Utalvány felhasználási körét meghatározó írásbeli tájékoztatással együtt az Elfogadóhelyi Szerződés hatálya alá tartozó Üzletek, Üzlethelyiségek valamennyi
bejárati ajtaján, információs tábláin.
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A GPU jóváhagyását követően a Partner saját költségén egyéb
eszközökkel (szóróanyagok, hirdetőtáblák) is tájékoztathatja
az Utalványbirtokosokat, illetőleg más vásárlókat és ügyfeleket
az Utalvány elfogadásának lehetőségéről.

rét Üzlet részére ajánlatait, tájékoztatóit postai vagy egyéb küldemények, illetőleg elektronikus üzenetek formájában megküldje.

VII. 3. A tájékoztató matricákon feltüntetésre kerülő, illetve a
www.greenpass.pro honlapon megtalálható logó kizárólagos
közösségi védjegyjogosultja a GPU. A védjegy használatát,
feltüntetésének lehetőségét a Partner kizárólag az Elfogadóhelyi Szerződésben megjelölt szolgáltató egységeinek engedélyezheti, és reklámozási tevékenysége során a GPU előzetes jóváhagyását követően használhatja fel oly módon, hogy
a GPU jogos üzleti-gazdasági érdekeit, jóhírnevét, illetve az
Utalványba mint fizetőeszközbe vetett bizalmat ne sértse
vagy veszélyeztesse.

IX. 1. A Felek jogviszonyában bármelyikük tudomására jutott,
a másik Fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi
adat, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a Felek titkos vagy
ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a
másik Fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak
minősülő adat (különösen a beváltási jutalék mértéke) tekintetében Felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek: az ilyen adatokat tilos harmadik személy(ek)
számára elérhetővé tenniük.

VIII. Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség,
ellenőrzési jog

IX. Bizalmas információk kezelése

IX. 2. Felek a IX. 1. pont szerint tudomásukra jutott üzleti titok védelmére szolgáló fenti előírást kötelesek az Elfogadóhelyi
Szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és egyéb
teljesítési segédeikkel is betartatni.

VIII. 1. Felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, az
Elfogadóhelyi Szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.

IX. 3. A titoktartási szabályok megsértése esetén a vétkes Fél a
másik Félnek és más harmadik személynek okozott kárt köteles
teljes körűen megtéríteni.

VIII. 2. A GPU, valamint az általa erre felhatalmazott személy
jogosult az Utalvány elfogadásának körülményeit és a VII. pontban foglalt kötelezettségek végrehajtását szúrópróbaszerűen ellenőrizni a Partner Utalvány elfogadására regisztrált Üzleteiben.
Az ellenőrzés módja lehet telekommunikációs eszköz segítségével lebonyolított érdeklődés, tájékoztatáskérés, személyes
megkeresés, Utalvány felhasználása nélküli, illetőleg Utalvány
felhasználásával megvalósuló vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele.

X. ÁSZF módosítása

Amennyiben az Utalvány elfogadása vagy a VII. pontban meghatározott kötelezettségek ellenőrzése során az ellenőrzést végző
súlyos szerződésszegést vagy kötelezettségszegést észlel, úgy a
GPU jogosult a jelen ÁSZF IV. 3. pontjában foglaltaknak megfelelően eljárni.
VIII. 3. A GPU köteles az Elfogadóhelyi Szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül, valamint az Elfogadóhelyi Szerződés hatályának fennállta alatt folyamatosan a www.greenpass.
pro honlapon a Partner Elfogadóhelyi Szerződés keretében regisztrált Üzleteit közzétenni.
A Partner az adataiban – különös tekintettel az Üzletek adataira –
bekövetkezett változásokról köteles haladéktalanul, de legfeljebb a
változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül a GPU-t értesíteni. Az adatok valódiságáért, valamint az adatváltozás késedelméből eredő esetleges károkért, többletköltségekért a Partner felel.
VIII. 4. Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
GPU részére átadott adatait mindaddig, amíg azok kezelésére a
GPU a közöttük fennálló Elfogadóhelyi Szerződés alapján jogosult, a GPU marketingtevékenység céljából felhasználhatja.
A GPU továbbá jogosult arra, hogy az érintett Partner vagy konk-

X. 1. A GPU jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani,
amennyiben a gazdálkodási körülményeiben beállott lényeges
változás ezt indokolja. Emellett a GPU jogosult a jelen ÁSZF 3.
sz. Mellékletét képező Díjtételeit a fogyasztóiár-színvonal Központi Statisztikai Hivatal által közzétett változására igyelemmel
minden év elején módosítani.
X. 2. Az ÁSZF módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegét a GPU legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző 15
nappal kihelyezi az FSSZSZ ügyfélforgalom számára nyitva álló
helyiségeiben, egyidejűleg a honlapján (www.greenpass.pro) is
közzéteszi.
Amennyiben a Partner a módosítással szemben – annak hatálybalépéséig – írásban nem él ellentmondással, a módosítás
a Partner által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének időpontjától kezdve a Felek között fennálló Elfogadóhelyi Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az irányadók.
X. 3. A díjváltozást a GPU annak hatálybalépése előtt legalább
30 nappal köteles írásban közölni az érintett Partnerekkel. Felek
rögzítik, hogy jelen pont tekintetében írásbeli formának fogadják el az e-mail üzenet vagy fax útján továbbított értesítést is.
A szerződésmódosítás a másik Fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben az érintett Partner a díjmódosítás ellen az arról szóló értesítés kézhezvételtől számított 8 napon belül a GPU-nál nem él észrevétellel, a módosítás elfogadottnak
tekintendő.
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XI. Vegyes rendelkezések, jogviták rendezése
XI. 1. Jelen ÁSZF vagy az Elfogadóhelyi Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az Elfogadóhelyi Szerződés teljesítésével
kapcsolatban a Felek egymáshoz intézett jognyilatkozataikat
kötelesek írásban, postai úton továbbítani a másik Fél részére.
Felek megállapodnak, hogy a postai úton, tértivevény különszolgáltatással továbbított jognyilatkozatot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik, ha a címzett az
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a küldeményt nem vette át (az a feladóhoz
„nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzéssel érkezett
vissza), a jognyilatkozatot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni.
XI. 2. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, valamint az Elfogadóhelyi Szerződés együttesen a Felek teljes szerződéses akaratát
tartalmazza, így sem a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatai
során kialakult gyakorlata vagy szokása, sem a szerződéskötési
tárgyalások során elhangzottak, sem pedig az üzletági kereskedelmi gyakorlat nem részei a Felek jogviszonyának.
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XI. 3. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok releváns rendelkezései irányadóak.
XI. 4. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel vagy az Elfogadóhelyi Szerződéssel összefüggésben felmerült vitáikat elsősorban
békés úton igyekeznek rendezni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezetne eredményre, Felek kikötik a GPU székhelye
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
XI. 5. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az Elfogadóhelyi Szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan,
illetőleg érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, akkor az nem
érinti a többi rendelkezés érvényességét/ hatályát. Ilyen esetben
a Felek vállalják, hogy az érvénytelen/ hatálytalan szabályozás
helyett olyan érvényes szabályozásban állapodnak meg, amely a
jogi lehetőségek keretei között a lehető leginkább megközelíti az
érvénytelen szabályozás által elérni kívánt gazdasági célt, tekintettel a Felek jelen ÁSZF-ben és az Elfogadóhelyi Szerződésben
kifejezésre juttatott érdekeire.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………………………… . . .
GPU képviseletében
(cégszerű) aláírás

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Elfogadóhelyi Szerződés Adatlap
2. sz. melléklet: GREEN PASS utalványok
3. sz. melléklet: Termékkör meghatározó adatlap
4. sz. melléklet: Beváltási jutalék mértékétől függő extra szolgáltatások

7

…………………………………………
Partner képviseletében
(cégszerű) aláírás
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1. sz. melléklet

ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS ADATLAP
A GREEN PASS Utalvány elfogadására vonatkozó ÁSZF-hez

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ NEVE:

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

FÜGGETLEN FORGALMAZÓ ASZ:

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

PARTNERKÓD:

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

BEVÁLTÁSI JUTALÉK:

. . . . . . . . . . . % + ÁFA

KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE:

nettó árból

%

bruttó árból

%

A kedvezmény mértéke egységes a Szerződő Partner által forgalmazott minden termékköre és általa nyújtott minden szolgáltatásra
vonatkozóan, valamint a Partner minden Üzletében.
Jelen Szerződés aláírásával Partner kifejezetten kijelenti, hogy a kedvezmény mértékét a Partner marketing részlege előzetesen megtárgyalta és elfogadta.
Kérjük, hogy a szerződést nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan, minden mezőre vonatkozóan szíveskedjen kitölteni, valamint a
megfelelő négyzeteket jelölje X-szel!
A GREEN PASS Utalványkibocsátó adatai: GREEN PASS Utalványkibocsátó Kt. [GPU]
(székhely: 1146 Budapest, hököly út 172.; Cg. 01-09-188749; adószám: 24913157-2-42; bankszámlaszám: 10401945-5052665286821013)
A GREEN PASS ügyleti képviselőjének adatai: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet [FSSZSZ]
(székhely: 1146 Budapest, hököly út 172.; Cg. 01-02-054194; adószám: 24923572-2-42; bankszámlaszám: 10401945-5052665474871002)

I. Szerződő Partner cégadatai

Partner tölti ki!

(1) Neve (cég, egyéni vállalkozó):

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

Adószáma:

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

Nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma:

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

Aláírásra jogosult neve:

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

Aláírásra jogosult beosztása:

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

Aláírásra jogosult e-mail címe:

........................................................................................................................................
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II. Szerződő Partner székhelyének adatai
(2) Szerződő Partner székhelye1:
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Partner tölti ki!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Számlavezető bank neve:

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

Bankszámlaszám:

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

III. Számlázási adatok

Partner tölti ki!

(3) Név:

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

(4) Cím :

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

2

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

IV. Levelezési cím adatai

Partner tölti ki!

Leveleimet, számláimat az alábbi névre, címre kérem megküldeni:
Név:

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

Egyéb cím :
3

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

V. Kapcsolattartó adatai

Partner tölti ki!

Név:

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

Beosztás:

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

Telefonszám:

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

E-mail cím:

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

VI. Elfogadott utalványok (a megfelelő rész X-szel jelölendő)
ÉLELMISZER GREEN PASS UTALVÁNY

LAKBERENDEZÉSI GREEN PASS UTALVÁNY

EGÉSZSÉG GREEN PASS UTALVÁNY

HOBBY GREEN PASS UTALVÁNY

IRODA GREEN PASS UTALVÁNY

UTAZÁSI GREEN PASS UTALVÁNY

AJÁNDÉK GREEN PASS UTALVÁNY

SPORT GREEN PASS UTALVÁNY

RUHÁZATI GREEN PASS UTALVÁNY

KULTÚRA GREEN PASS UTALVÁNY

MŰSZAKI GREEN PASS UTALVÁNY

Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.
Amennyiben eltér a II/2. pontban szereplő Szerződő Partner székhely címétől! Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.
3
Amennyiben eltér a II/2. vagy IV/4. pontban szereplő címektől.
1

2

Green Pass
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VII. Elfogadóhelyi matrica, illetve minta utalvány igénylése
Külső matrica

Belső matrica
db

VIII. Üzletek listája

Minta utalvány
db

db

Partner tölti ki!

(1) Üzlet neve4:
Címe5:
Telefon:
Weboldal:
Az üzlet boltlánc tagja:
Üzletkód (GP adja):

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

(2) Üzlet neve4:
Címe5:
Telefon:
Weboldal:
Az üzlet boltlánc tagja:
Üzletkód (GP adja):

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

(3) Üzlet neve4:
Címe5:
Telefon:
Weboldal:
Az üzlet boltlánc tagja:
Üzletkód (GP adja):

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

(4) Üzlet neve4:
Címe5:
Telefon:
Weboldal:
Az üzlet boltlánc tagja:
Üzletkód (GP adja):

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

(5) Üzlet neve4:
Címe5:
Telefon:
Weboldal:
Az üzlet boltlánc tagja:

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Üzletkód (GP adja):

………………………………………………………………………….

4
5

Illetékes hatóság bejegyzése szerint.
Irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám, emelet, ajtó.
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IX. Partneri nyilatkozat
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Partner tölti ki!

Szerződő Partnerként jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy jelen Elfogadóhelyi Szerződés megkötését megelőzően megismertem a GREEN PASS Utalvány elfogadására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-et, azt teljes körűen elfogadtam, mely alapján a fentiekben meghatározott szolgáltatóegység(ek)ben [Üzletekben] kötelezettséget vállalok a GREEN PASS
Utalványok elfogadására.
Jelen Szerződésben feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a GPU-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 8 naptári napon belül, írásban értesítem. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságáért, valamint az adatközlés elmaradásából vagy
késedelméből eredő károkért a GPU nem tartozik felelősséggel.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződésben megadott adataim, illetve a szerződéses viszony fennállása alatt
általam kezdeményezett módosítások adatai megfelelnek a valóságnak.
A szükséges tájékoztatás birtokában hozzájárulok, hogy a GPU adataimat a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő célok érdekében kezelje, és azokat a www.greenpass.pro weboldalon megjelenítse.
Igen
Nem

X. Szerződés időtartama

Határozatlan

Határozott: ……… év

Amennyiben Felek a határozott idejű szerződésben foglalt kötelezettségeiket a határozott idő letelte után is teljesítik, illetve jogaikat
gyakorolják, az Elfogadóhelyi Szerződés automatikusan határozatlan idejűvé alakul.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................
Szerződő Partner
(cégszerű) aláírása

Szerződés hatályba lépésének időpontja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................
GPU képviseletében
(cégszerű) aláírása

Green Pass
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2. sz. melléklet

A GREEN PASS UTALVÁNY TÍPUSAI ÉS FELHASZNÁLÁSI KÖREI
A GREEN PASS Utalvány elfogadására vonatkozó ÁSZF-hez

ÉLELMISZER
GREEN PASS UTALVÁNY

minden, emberi fogyasztásra alkalmas feldolgozott, részben feldolgozott vagy
feldolgozatlan termék (ideértve: fogyasztásra kész étel, melegkonyhás vendéglátóhelyen
étkezési szolgáltatás, alkoholos és alkoholmentes ital) vásárlására jogosító utalvány

EGÉSZSÉG
GREEN PASS UTALVÁNY

egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli
szervezetek, egészségügyi tevékenységet végző természetes személyek által nyújtott
szolgáltatás, optikai termékek és szolgáltatás, egészségmegőrzés, gyógyszer és gyógyászat,
vitamin, étrend-kiegészítő, sport és itnesz, szabadidős tevékenység termékkörökbe
tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány

IRODA
GREEN PASS UTALVÁNY

papír-írószer, tankönyv, taneszköz, ruházat, sportfelszerelés, újság, irodaszer, prezentációs
és irodaeszközök, vagyon- és munkavédelmi felszerelések, könyv termékkörökbe tartozó
termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány.

AJÁNDÉK
GREEN PASS UTALVÁNY

műszaki cikk, lakberendezés, könyv, ruházat, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer,
egészségmegőrzés, szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, utazás, óra és ékszer,
mozi, élelmiszer (kivéve fogyasztásra kész étel), termékkörökbe tartozó termékek és
szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány

RUHÁZATI
GREEN PASS UTALVÁNY

mindenfajta ruházat és lábbeli (sport, szabadidő, alkalmi, utcai, általános, fehérnemű
stb.), valamint kiegészítő termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására
jogosító utalvány

MŰSZAKI
GREEN PASS UTALVÁNY

mindenfajta műszaki cikk és szolgáltatás vásárlására jogosító utalvány

LAKBERENDEZÉSI
GREEN PASS UTALVÁNY

lakberendezési vagy iroda-berendezési, valamint egyéb háztartási cikk termékkörökbe
tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására jogosító utalvány

HOBBY
GREEN PASS UTALVÁNY

műszaki cikk, lakberendezés, könyv, vegyi áru, szépségápolás, papír-írószer,
szabadidős tevékenység, sportfelszerelés, játék, mozi, utazás, állat- és növénykereskedés
termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások, növény- és állatkerti belépő, bérlet
vásárlására jogosító utalvány

UTAZÁSI
GREEN PASS UTALVÁNY

belföldi és külföldi üdülés, valamint belföldi és külföldi utazás szolgáltatás díjának
megtérítésére és wellness termékkörökbe tartozó termékek és szolgáltatások vásárlására
jogosító utalvány

SPORT
GREEN PASS UTALVÁNY

sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet vásárlására jogosító utalvány

KULTÚRA
GREEN PASS UTALVÁNY

kulturális szolgáltatás igénybevételére – muzeális és művészeti létesítmény kiállítására,
színházi, tánc-, cirkuszi vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet
folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére – szóló belépőjegy,
bérlet vásárlására, illetve könyvtári beiratkozási díj térítésére felhasználható utalvány

Green Pass
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3. sz. melléklet

TERMÉKKÖRÖK MEGHATÁROZÁSA
Az Utalványfelhasználók precíz tájékoztatása érdekében az Elfogadóhelyek termékkörök szerinti kategóriákba vannak rendezve – az
alábbi táblázatban kérjük pipálással jelölni, hogy a szerződésben megjelölt üzletekre mely termékkörök érvényesek. Amennyiben több,
eltérő termékkörrel rendelkező üzlet szerepel a szerződésben, úgy kérjük ezt a mellékletet üzletenként kitölteni. Amennyiben az üzletek
tevékenysége, illetve termékeik köre nem beazonosítható az általunk megadott listában, kérjük, hogy az utolsó sorban, az “Egyéb:”
meghatározásnál szíveskedjenek azt megadni.

Az üzlet neve, amelyre a terméklista érvényes: .....................................................................................................................................
Ajándékbolt

Kertészeti árudák, őstermelők

Barkács- és építőipari termékek

Könyváruházak, könyvesboltok, tankönyvkiadók, hírlapárusok

Bútorboltok és –áruházak

Könyvelési, irodai szolgáltatások

Cipőboltok

Könyvtárak

Egészségügyi szolgáltatás, fogászat,

Konzolos játékboltok, -szervízek

Élelmiszer, bioélelmiszer forgalmazás (pl. őstermelő)

Műszaki cikkeket és háztartási kellékeket forgalmazó üzletek

Előreizetős gyermek- és diákétkeztetés, meleg étkeztetés

Nemzeti Dohányboltok

Éttermek, melegkonyhák

Nyelviskolák

Fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, szolárium

Optikai szaküzletek

Fogyasztásra kész étel

Óra és ékszer üzletek

Gyógyszertárak, gyógyászati- és étrend-kiegészítő termékek

Papír-írószer, -nyomtatványbolt, kreatív hobby, művészellátás

Gyorséttermek, büfék, pizzériák

Ruházati kellékek, kiegészítők, jelmezkölcsönzők

Hangszerboltok

Ruházati-,méter- és rövidáru üzletek, ruhatisztítók,

Hipermarket

Sportáruházak, sportboltok, horgászboltok

Hobbiállat kereskedés, állateledel, takarmány

Sportfelszerelés kölcsönzők

Illatszer, kozmetikai- és vegyi áru

Sportklubok, edzőtermek, szabadidős sporttevékenységek biz-

Informatikai szaküzletek és -szervízek

tosítása

Jármű kiegészítő termékek és szolgáltatások

Strand, uszoda, aquapark, élményfürdő, wellness

Járműboltok és -szervízek

Szálláshelyek, hotelek, szállodák, fogadók

Játékboltok, játszóházak, családi napközik

Színházak, kulturális intézmények

Jegypénztárak

Taxi, személy-, teher- és árufuvarozás

Kalandparkok, vidámparkok, tematikus parkok

Utazási irodák

Kávézók, cukrászdák, fagylaltozók, pékségek

Virágboltok

Kemping, erdei iskola

Egyéb:

Képzőintézmények

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

.........................................................................................
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4. sz. melléklet

BEVÁLTÁSI JUTALÉK mértékétől függő extra szolgáltatások

15%

– Egy partnerhír és egy partneresemény.
– Szóróanyaggal való bekerülés a GPU-csomagokba.
– Vásárlói ajánlat.
– 10% kedvezmény bármely marketingcsomagból.

20%

– Két partnerhír és két partneresemény.
– Szóróanyaggal való bekerülés a GPU-csomagokba.
– Vásárlói ajánlat.
– Ajánlott Elfogadóhely.
– 20% kedvezmény bármely marketingcsomagból.

25%<

– Három partnerhír és három partneresemény.
– Szóróanyaggal való bekerülés a GPU-csomagokba.
– Vásárlói ajánlat.
– Ajánlott Elfogadóhely.
– Szponzorált verseny.
– GREEN PASS rendezvényen való kitelepülés.
– 30% kedvezmény bármely marketingcsomagból.

Kelt:

.........................................................................................
.........................................................................................
Szerződő Partner
(cégszerű) aláírása

