
 

 

          CRM ID:  

 

Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártyához kapcsolódó szolgáltatási szerződés 

munkáltató ügyfelek számára 

 

Amely létrejött egyrészről a PPS EU SA (a Belgiumban 0712.775.202 számon bejegyzett vállalkozás, elérhetősége: 

1160 Brussels, boulevard du Souverain 165 boîte 9, Belgium, a továbbiakban: Kibocsátó), amely nevében az 

Edenred Magyarország Kft. (székhely/levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 45., Cg.: 01-09-266926, adószám 

10884979-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164130-00800005, a továbbiakban: Edenred) jár el, másrészről 

 

Nyomtatott betűvel vagy gépi írással kérjük kitölteni! 

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

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

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

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

Bankszámlaszám: - -  

Aláírásra jogosult vezető neve1: ……………………………………….  beosztása: ………………………………… 

Telefonszáma:  ............................. ……………….… e-mail-címe: ………………………………………………………. 

Kapcsolattartó neve: …………………………………………………………………………………………………………….  

Telefonszáma:  ............................. ………………… e-mail-címe:………………………………………………………..  

(a továbbiakban: Ügyfél) között (a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél) az alulírott napon és helyen, 

az alábbi feltételek mellett:  

 

Az Edenred kijelenti, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 

76/2018. (IV. 20.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghatározott feltételek szerinti pénzforgalmi 

szolgáltató a Kibocsátó, akinek részére a Belga Nemzeti Bank adott engedélyt pénzforgalmi szolgáltatások 

nyújtására, és akinek az Edenred a pénzforgalmi közvetítője. A Kibocsátó olyan pénzforgalmi szolgáltató, aki a 

Rendeletben meghatározottak szerint Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban: Kártya) kibocsátására és annak 

felhasználásához kapcsolódó tevékenység végzésére jogosult. A Programgazda mint a Kibocsátó pénzforgalmi 

közvetítője kijelenti, hogy jogosult a jelen szerződés megkötésére a Kibocsátó nevében. 

 

 

I. Egyéb rendelkezések 

 

 

Az Ügyfél 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. 

 

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

aláírásával hatályát veszti, a Felek jogviszonyára kizárólag jelen Szerződés az irányadó. 

 

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

egyezőt - cégszerűen írták alá. Felek elismerik, hogy jelen szerződés tárgyalása és aláírása során az általa 

választott jogi képviselővel járt el, vagy járhatott volna el, és annak tartalmát teljes mértékben a jogi képviselő 

ismertette, vagy arra lehetősége volt; valamint jelen szerződés tartalmát és jogi hatását teljességben ismerik. A 

 
1 Ügyfél által meghatalmazott, rendelkezésre jogosult vagy cégképviseleti joggal rendelkező személy 



  

2 

Szerződést elolvastam és a benne foglaltakat - mint akaratommal mindenben egyezőt – elfogadom. Az Ügyfél a 

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

gyakorlattól lényegesen eltérőnek.  

 

 

 

 

Kelt: ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………………….. 

A PPS EU SA  

Edenred Magyarország Kft. 

…………………………………………………….. 

 

 Edenred Magyarország Kft.  

képviseletében: Szendrő Tamás 

Ügyvezető 

képviseletében:………………………………… 

……………………….…………..………………… 

 

 

 

……………………………………………………….. 

A PPS EU SA  

 

Edenred Magyarország Kft. 

…………………………………………………….. 

 

 Edenred Magyarország Kft.  

képviseletében:…………………………………… 

……………………………………………………….. 

képviseletében:………………………………… 

……………………….…………..………………… 

 

 

Alulírott hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó), hogy cégnevemet és a cég logóját az 

Edenred Magyarország Kft. marketinganyagaiban, ill. online megjelenési felületein (corporate oldal, extranetek) 

megjelenítse referenciaként. 

 

  

Kelt: …………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………….. 

 

képviseletében: ………………………………..… 

…………………………………………….…………. 

 

 

Kérjük, küldje a szerződést a következő e-mail-címre: ugyfelszolgalat-hu@edenred.com 

Telefonszám: +36 1 413 3333 

www.edenred.hu 

http://www.edenred.hu/

