
 
 

 

 

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

266926, adószám 10884979-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164130-00800005, a továbbiakban: 

Edenred), másrészről 

 

Nyomtatott betűvel vagy gépi írással kérjük kitölteni! 

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

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

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

Számlázási címe: ………………………………………………………………………………………… 

Szállítási (levelezési) cím: ………………………………………………………….………...………. 

Bankszámlaszám: - -  

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

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

Ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………………………………..  

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

A díjbekérőt és az elektronikus számlát a következő e-mail-címre kérem küldeni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(a továbbiakban: Ügyfél) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az Edenred Komfort Kártya 

kibocsátására és felhasználására jelen szerződésben, valamint annak elválaszthatatlan részét 

képező Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak szerint. 

  

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

Edenred tölti ki!  

 

CRM ID:  
 

(Csak egy rubrika jelölhető!) 

HR Benefit: ☐ 

PSP:  ☐ 

IR:  ☐ 

3. számú melléklet – Ügyfél ÁSZF

  
Edenred Komfort Kártya 

szerződés 



 

 

I. Kártyatípusok és szolgáltatási díj 

 

Kártyatípusok 
 Szolgáltatási díj 

a megrendelt kártyafeltöltés százalékában 

Edenred Komfort Kártya  ……………% + áfa 

 

 

II. 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. 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/komfort-

kartya/ oldalon. 

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

kartya/ 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. 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. Az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam és a 

benne foglaltakat - mint akaratommal mindenben egyezőt – elfogadom. Az Ügyfél 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:………………………………… 

……………………….…………..………………… 

 

 

……………………………………………………….. 

Edenred Magyarország Kft. 

 

 

 képviseletében:…………………………………… 

……………………………………………………….. 

 

https://aszf.edenred.hu/munkaltato/komfort-kartya/
https://aszf.edenred.hu/munkaltato/komfort-kartya/
https://aszf.edenred.hu/munkaltato/komfort-kartya/
https://aszf.edenred.hu/munkaltato/komfort-kartya/


 

 

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

logóját az Edenred Magyarország Kft. marketing anyagaiban, 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/

