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mint szolgáltató (a továbbiakban: ,,Szolgáltató''), másrészrőI az

Cég neve: Gottsegen Gytirgy Országos Kardiológiai Intézet
Székhelye: 1096 Budapest, Haller u.29.
Adószám: 15315386-2-43
Bankszáml aszám: 1 0032000-0149 1 869-00000000

mint megrendelo (a továbbiakban: ,'Megrendelő'') (a Szolgáltató és a Megrendelő a

továbbiakban együttesen: ,,Felek'') között az alu|irott helyen és időben az aIábbi feltételek

szerint:

1. A Szerződés tárgya
A Szolgáltatő áItal kibocsátott csekély értékű Melegétel utalványok szo|gáItatása a

Megrendelő részére.

z. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
2.1 A Melegétel utalványok száIIítása a Megrendeló által megadott módon a megjelölt

határidőkre.
2.2 A Szolgáltató vállalja, hogy az utalványokon feltünteti a mindenkori törvényes tartalmi és

formai követelményeket, amelyek a forgalmazáshoz és a felhasználáshoz szükségesek.

2.3 A Szolgáltató vál'|alja, hogy aZ aktuális megrendelőlapon meghatározott módon a

Megrendelőnek átadja a csekkeket abban az esetben,ha a megrendelés a kért száIlitásÍ
legalább 5 munkanappal megelő zően hozzá megérkezik.

2.4 A csekkek Megrendelőnek való átadásáig az e|veszÍésből, megsemmisülésből, sérülésből

eredő károkért a Szolgáltatót, ezt követoen a Megrendelőt terheli minden anyagi

fe1e1osség.

2.5 A Szolgáltató az ttalványok beváltóhelyi hálőzatárő|
oldalán (wwu'.sodexo.hu) és külön
(koordinacio@sodexomotivacio.hu) ad táj éko ztatást.

2.6 A Szolgáltató díjmentesen vállalja azon csekkek cseréjét, amelyek nyomdai hibásak vagy

a haszná|at során megsértiltek (p1. rosszul lettek kitépve a tömbből), és emiatt

felhasznáLásuk nem biztosított. A cserét a Szolgáltatő abozzét visszajuttatott utalványok

beérkezését kovető 30 napon belül hajtja végre.

2.7 Amennyiben a Szolgáltató a 2.L-2.6. alpontokban vállalt jelentős kotelezettségeit

súlyosan megszegi, aZ aktuális megrendelés alapján tészére átutalt osszeget a

Megrendelőnek visszaftzett, a fel nem használt jegyek visszajuttatása ellenében.



/ 2.8 A Szállító késedelmes teljesítés esetén napi 0,5 % késedelmi kötbért köteles fizetni a

késedelemmel érintett csekkek bruttó értékére vonatkozóan.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1 A Megrendelő vállalja, hogy a megrendelés teljes ellenértékét kiegyenlíti oly módon,
hogy az legkésőbb a teljesítést követően, a számla alapján 40 (negyven) napon belül a

S z o l g áltató b ank s z ám l áj ár a átutalás ra ke rülj ön.

3.2 A Megrendelő vállalja' a számla késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatót a mindenkori
jegybanki alapkamatnak megfelelő mér1ékű késedelmi kamat illeti meg.

3.3 A Megrendelő vállalja, hogy megrendelését legkésőbb akért szállítási időpont előtt 5 (öt)
munkanappal leadja a Szolgáltatő részére.

3.4 A Megrendelo adataiban bekövetkező, megrendelést érintő minden változásról köteles a
Szolgáltatót 8 (nyolc) napon belül értesíteni. Ezen kotelezettségének elmulasztásából
eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.5 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés beérkezése után kért minden
módosítás költsége a Megrendelot terheli.

3.6 A megrendelőlap hibás vagy nem teljes mértékében való kitöltéséből, valamint a

Megrendelő fizetési késedelméből adódó késedelemért és/vagy egyéb károkér1 - kivéve,
ha a kár1 a Szolgáltatő szándékosan okozta, vagy súlyosan gondatlanul járt el _ a
felelősség kizálrőLag a Megrendelot terheli.

3.7 A Megrendelő alkalmazottainak a csekkeket érintő hatályos adójogszabályi
rendelkezé s ekről történő táj éko ztatás a a Me grende lő köte lezetts é ge.

3.8 Az utalványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idő lejártáig használhatók fel.

A szolgáltatás ellenértéke
A szolgáltatási díj a megrendelt utalványok névértékének l,2%o-a + Afa.

Zárő rendelkezések
A jelen szerződéshatározott időre, 20I2.02.I4.-ig j<jtt létre. A jelen szerzodéssel a Felek
között történt bármilyen korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció,
egyetértés, vagy szerződés hatályát veszti; a jelen szerződés a Felek közötti teljes
megállapodás. A jelen szerzódés kizárőLag írásban módosítható vagy szüntethető meg. A
jelen szeruődésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabá|yai az irányadőak. Bármely
vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, vagy azzal osszefliggésben, így különösen
annak megszegésével' megszűnésével, érvényességével, Vagy értelmezéséwel
kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat hatáskörtől fiiggően a Pesti Központi
Kenileti Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Ezenmegállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezót, helybenhagyólag aláirták.

Budapest, 20II.02.25
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Bukolyi Tamás
Kereskedelmi igazgatő

Sodexho Pass Hungary Kft.
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Megrendelő
Dr.Ofner Féter
főigazgatÓ főorvos
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