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ÖSSZETETT ADMINISZTRATÍV SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a Reklámmegoldás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

2615 Csővár Madách utca 1. hrsz: 52/1. cg.: 13-09-158776, Adószám: 24097404-2-13., bankszámlaszám: 

Sberbank 14100127-22995249-01000005 képviseli: Balló Krisztián ügyvezető), mint megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott) másrészről 

 

Cégnév:  .....................................................................................................................................................................  

Képviseletre jogosult neve: .......................................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:. .........................................................................................................................  

Cégjegyzékszám: .......................................................................................................................................................  

Adószám: ...................................................................................................................................................................  

Székhely: ...................................................................................................................................................................  

Levelezési cím: ..........................................................................................................................................................  

Telefon: .....................................................................................................................................................................  

E-mail cím: .................................................................................................................................................................  

Cégiratok, számlák, szerződések, okmányok őrzésének helye: ................................................................................  

 

mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó). 

 

Előzmények:  

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott összetett adminisztratív szolgáltatást nyújt a jelen szerződés (a 

továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (a 

továbbiakban: ÁSZF) szerint.  

 

1. A megbízás tárgya:  

Megbízó az ÁSZF szerint igénybe kívánja venni (kérjük jelölje be a kiválasztottat)  

 székhely 

 fióktelep 

 telephely 

 

céljából az alábbi ingatlant (kérjük jelölje be a kiválasztottat): 

 2615 Csővár Madách u 1. (52/1 hrsz.) 

 2636 Tésa Petőfi u 34. (165 hrsz.) 

 

Megbízott a fentiek alapján az ÁSZF szerinti szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó részére.  

 

2. Szolgáltatási díjcsomag és fizetési módja (kérjük jelölje be a kiválasztottat) 

Az 1. pont szerint választott ingatlanhoz kapcsolódó és az ÁSZF-ben részletesen körülírt szolgáltatás 

választott díja az alábbiak szerint alakul: 
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 Standard csomag 

 Premium Startup csomag 

 Premium 6 hónap csomag 

 Premium 1 év csomag 

 Affiliate 1 év csomag (csak szerződött partneren keresztül választható) 

 

3.  Nyilatkozat gépjárművekről (kérjük megfelelően kitölteni) 

Megbízó nyilatkozata alapján a Szerződés megkötésének időpontjában tulajdonosként vagy 

üzembentartóként az alábbi gépjárművek vonatkozásában szerepel 

 

- darabszám: 

- típus: 

- évjárat: 

- teljesítmény (kW): 

- önsúly (kg): 

- raksúly: 

- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2  [a 6/1990.(IV.12) KÖHÉM 5.sz. mell. II. alpontjában rögzített 

környezetvédelmi besorolás] (kérjük karikázza be a megfelelőt) 

 

4.  Jognyilatkozat  

Megbízó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF-et jelen szerződés aláírása előtt kézhez vette, az 

abban foglaltakat elolvasta, megértette, és az abban foglaltaktól Felek az alábbiak szerint térnek el: 

- NINCS ELTÉRÉS 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti eltérések kivételével az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve 

kötelezően elfogadják, a Szerződés és az ÁSZF rendelkezései méltányos érdekeiknek kölcsönösen 

megfelelnek. 

 

Szerződő felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, illetve magyar 

állampolgárok, magyar anyanyelvűek, nem állnak sem végelszámolás, sem csőd- vagy felszámolási eljárás 

hatálya alatt, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói- vagy egyéb határozat nem 

korlátozza, illetve nem zárja ki.  

 

Szerződő felek jelen Szerződésben foglaltakat elolvasták, közös értelmezés után megértették, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

             

 

  ……………....., 2019. …………………………   ………………………, 2019. ………………………. 

 

 

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

                      Megbízó       Megbízott  


