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CRM ID: PRT -……………  
 

ÁSZF az Edenred utalványok megrendelésére, szállítására és elszámolására 

1. sz. melléklet 

Szerződés - Edenred utalvány szállítására 
 

Amely létrejött egyrészről az Edenred Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 45., Cg.: 01-09-

266926, adószám: 10884979-2-41; bankszámlaszám: 12001008-00164130-00100006, a továbbiakban: 

Szolgáltató), másrészről 

 

Nyomtatott betűvel vagy gépi írással kérjük kitölteni! 

Cég neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Cégjegyzékszáma:……………………………… Adószáma:……………………………………….. 

Cég székhelye: 1  1  1  1 ……………………………………………………………….….….….…… 

Számlázási címe(ha eltér a székhelytől): 1  1  1  1  ………………………………………………………. 

Levelezési címe: 1  1  1  1  …………………………………………………………………….….…… 

Bankszámlaszám: 1  1  1  1  1  1  1  1  - 1  1  1  1  1  1  1  1  - 1  1  1  1  1  1  1  1 1  

Munkavállalók létszáma:……………… fő 

Aláírásra jogosult vezető neve1:……………………………..Beosztása:……………………………. 

Tel.száma: …………………………………e-mail-címe:……………………………………………….. 

Ügyintéző neve:………………………………………… 

Tel.száma: …………………………………e-mail-címe:…………………………………………….…. 

Díjbekérőt a következő e-mail-címre kérem:…………………………………………………….… 

Szállítási cím2(ha eltér a levelezési címtől): 1  1  1  1 ……………………………………………………… 

Átvevő neve:………………………………………………….. 

Tel.száma:…………………………………………… 

(a továbbiakban: Megrendelő) között Edenred utalványok megrendelésével, szállításával és 

elszámolásával kapcsolatos szolgáltatások vonatkozásában. 

 

I. Utalványtípusok és szolgáltatási díjak 

Utalványtípusok: 

 Edenred Ajándékutalvány 

 Edenred Ajándékutalvány kizárólag fogyasztásra kész hideg és meleg ételre 

Szolgáltatási díj: ……………….% + áfa 

 

II. Fizetési és szállítási információk 

Fizetési mód: átutalás 

Szállítás módja: házhozszállítás (munkanapokon 8 és 16 óra között) 

Szállítási díj: a mindenkor hatályos ÁSZF szerint (elérhető az Edenred honlapján) 

                                                           
1 Ügyfél által meghatalmazott, rendelkezésre jogosult vagy cégképviseleti joggal rendelkező személy 
2 Több szállítási cím és több átvevő személy esetén, kérjük, töltsék ki a szerződés végén található táblázatot. 
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III. Egyéb rendelkezések 

 

A Megrendelő a Ptk. 6:78. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és 

annak rendelkezéseit a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, és jelen szerződést az ÁSZF 

ismeretében köti meg. Amennyiben az ÁSZF-től a jelen szerződés valamely rendelkezése eltér, úgy 

a jelen szerződésben rögzített feltétel válik a szerződés részévé (Ptk. 6:80. §). Az ÁSZF, továbbá annak 

mellékletei jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF bármely rendelkezését az 

Edenred egyoldalúan módosíthatja, mely módosítást az Edenred a módosítás hatálybalépését 

megelőző legalább 15 nappal korábban közzétesz a 

https://aszf.edenred.hu/munkaltato/utalvany/ oldalon. 

Az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét az Edenred a https://aszf.edenred.hu/munkaltato/utalvany/ 

oldalon teszi közzé.  

 

A Felek közötti minden, a jelen Szerződés aláírását megelőző akár szóban, akár írásban tett 

nyilatkozat a Szerződés aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag az ÁSZF és 

Szerződés az irányadó. 

 

Jelen szerződést Felek előzetes egyeztetést, elolvasást és értelmezést követően - mint akaratukkal 

mindenben egyezőt - cégszerűen írták alá. Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam és a 

benne foglaltakat - mint akaratommal mindenben egyezőt – elfogadom. A Megrendelő az ÁSZF 

rendelkezéseit nem tekinti tisztességtelennek, illetve a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési 

gyakorlattól lényegesen eltérőnek. 

 

 

 

Kelt:………………………………………… 
 

 

 

 

 

 ……………………………………………………….. 

Edenred Magyarország Kft. 

…………………………………………………….. 

 

 Képviseletében: Szendrő Tamás 

Ügyvezető 

Képviseletében:……………………… 

…………..……………… 

 

Szállítási cím (Több szállítási cím esetén) Átvevő neve Átvevő telefonszáma 

   

   

   

   

   

 

https://aszf.edenred.hu/munkaltato/utalvany/

