
 

 

Általános Szerződési Feltételek 

az Edenred utalványok megrendelésére, szállítására és elszámolására 

(továbbiakban: „ÁSZF”) 

Hatályos: 2022.04.08. 

 
I. Fogalommeghatározások 

 

1. Szolgáltató: az Edenred Magyarország Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.). 

2. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki Edenred utalványt rendel. 

3. Utalvány(ok): a Szolgáltató által forgalmazott utalvány(ok). 

4. Szolgáltatási díj: a Megrendelő által fizetendő, a mindenkori megrendelésben leadott Utalványok névértékére 

számított százalékos díj, amelynek mértéke a Megrendelő és a Szolgáltató által kötött Szerződésben kerül 

meghatározásra. 

5. Szállítási díj: a Megrendelő által megrendelt Utalványok kiszállítása kapcsán csomagonként felszámított díj, ideértve 

az esetleges ismételt szállítást is. 

6. Szállítás: az a folyamat, amelynek során a Megrendelő a Szolgáltató közreműködésével kézhez kapja a megrendelt 

Utalványokat. 

7. Szerződés: jelen ÁSZF 1. számú melléklete szerinti, a Megrendelő és a Szolgáltató által kötött Szerződés - Edenred 

utalvány szállítására. 

 

 
II. Általános rendelkezések 

 

1. Jelen ÁSZF tárgya az Edenred Utalványok megrendelésével, szállításával és elszámolásával kapcsolatos Megrendelői 

és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek rögzítése. Megrendelő kifejezetten a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF 

szabályainak ismeretében adja le megrendelését. A jelen ÁSZF-től – ideértve annak mellékleteit is – való eltérés 

kizárólag a Megrendelő és a Szolgáltató (továbbiakban együtt: Felek, külön: Fél) által írásban kötött egyedi 

szerződésben lehetséges. Sem a Megrendelő, sem a Szolgáltató nem minősül fogyasztónak. 

 

2. A Megrendelő adatait, az utalványok típusonkénti számlázási, szállítási és egyéb feltételeit a jelen megállapodás 1. 

számú mellékletét képező Szerződés tartalmazza. 

 

3. Felek az 1. számú melléklet szerinti Szerződést határozatlan időre kötik. A megállapodást bármelyik Fél bármikor a 

másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül felmondhatja (rendes felmondás). Rendes felmondás 

esetén a felmondási idő 90 nap, mely idő alatt a Felek kötelesek a mindenkori ÁSZF-ből fakadó kötelezettségeiknek 

eleget tenni, illetve megilletik őket a mindenkori ÁSZF-ben foglalt jogok. 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató az Utalványok rendelkezésre bocsátásáért azok névértékén túl 

Szolgáltatási díjat számít fel, melynek mértéke a rendelt Utalványok összesített névértékének százalékában kerül 

meghatározásra, és azt a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Szerződés tartalmazza. 

 

5. Felek rögzítik, hogy házhozszállítás esetén Szolgáltató Szállítási díjat számít fel. A Szállítási díj 1.990 Ft + áfa, mely 

csomagonként kerül felszámításra. 

A Szállítási díj a megrendelt utalványok ellenértékének kifizetésével egyidejűleg esedékes. 

 

6. Az Utalványok a rajtuk feltüntetett érvényességi határidőig válthatók be. 

 

7. Megrendelő 

7.1. vállalja, hogy utalvány megrendelését a Szolgáltató által biztosított online megrendelési felületen úgy adja le, hogy 

a megrendelés legkésőbb a kért szállítási időpont előtt 5 munkanappal a Szolgáltatóhoz megérkezzen.  
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7.2. vállalja, hogy a megrendelés ellenértékét (megrendelt utalványok névértéke + Szolgáltatási díj + Szállítási díj, illetve 

áfa) átutalással egyenlíti ki a megrendelés leadása után kapott díjbekérő alapján. Megrendelő köteles a kapott 

díjbekérő alapján a megrendelés teljes ellenértékének utalásáról a kért szállítási időpont előtt 3 munkanappal 

gondoskodni. A Szolgáltató a megrendelt Utalványok összekészítését a megrendelés teljes ellenértékének a 

bankszámláján történő jóváírását követően kezdi meg. 

7.3. gondoskodik arról, hogy az általa megjelölt szállítási időpontban az Utalványok átvételére feljogosított személy a 

szállítási helyként megjelölt címen tartózkodjon. Amennyiben a szállítás napján az átvételre jogosult személyek nem 

tartózkodnak a szállítási címen, Megrendelő köteles az Utalványok átvételére feljogosított személy helyettesítéséről 

gondoskodni úgy, hogy (i) cégjegyzékben szereplő személy által (ii) vagy Megrendelő belső eljárásrendje szerint 

beszerzett jóváhagyás útján két tanúval ellátott meghatalmazással ad jogosultságot az Utalványok átvételére a 

helyettes(ek) részére. Amennyiben az Utalványokat Szolgáltató megbízottja a szállítási helyként megjelölt címen 

Megrendelőnek felróható okból nem tudja átadni, úgy Megrendelő az Utalványokra ismételt szállítást kérhet, mely 

esetben Szolgáltató jogosult külön Szállítási díjat felszámítani – az 5. pontban írtak figyelembevételével – függetlenül 

attól, hogy a meghiúsult szállítás alkalmával felszámíthatott-e Szállítási díjat vagy sem.  

7.4. Az Utalványok kézhezvételét követő 30 napon belül köteles minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni az 

Utalványokat tartalmazó csomag tartalmát. A csomag tartalmának minőségi és mennyiségi vizsgálatával járó 

költségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő 30 napon belül nem él minőségi és/vagy mennyiségi 

kifogással, akkor a Szolgáltatónak a szerződésszerű és hibamentes teljesítését az adott leszállított Utalványokat 

tartalmazó csomag tekintetében elfogadta. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a 30 napon túl 

bejelentett kifogásokkal kapcsolatos költségeket a Megrendelő részére kiszámlázhatja. 

7.5. vállalja, hogy cégneve, székhelye, telefonszáma, bankszámlaszáma, adószáma, valamint a kapcsolattartója, ill. 

annak adataiban bekövetkező változásról a változás napjától számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja 

Szolgáltatót. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó bármilyen problémáért, 

ideértve az esetleges szállítási késedelmet is, Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

7.6. köteles az Utalványok felhasználóit igazolható módon tájékoztatni az Utalványok felhasználásának módjáról, őket 

érintő feltételekről, rendelkezésekről, az Utalványok lejáratáról, valamint az Utalvány használatára mint juttatásokra 

vonatkozó mindenkori hatályos adójogi szabályozásokról. Ennek elmaradásából a Szolgáltatót semmilyen felelősség 

nem terheli. 

 

8. Szolgáltató 

8.1. vállalja, hogy a Megrendelő megrendelése alapján díjbekérőt állít ki, s azt úgy küldi meg Megrendelőnek, hogy a 

Megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített fizetési kötelezettségének határidőre eleget tudjon tenni. 

8.2. köteles Megrendelőnek a jelen ÁSZF-ben rögzített módon és időben történő megrendelése alapján a megrendelt 

Utalványokat a kért határidőre készletéből összekészíteni, majd ezt követően a megadott szállítási címre eljuttatni. 

Amennyiben a Szolgáltató készletből nem tudja kielégíteni a Megrendelő megrendelését és ezáltal a kiszállítás 

időpontja a kiegyenlítéstől számított 3 munkanapot meghaladja, akkor a Szolgáltató köteles a Megrendelővel a 

várható szállítási időpontról egyeztetni, amely esetben a késedelmes szállítás nem róható fel a Szolgáltatónak. 

8.3. a Megrendelő írásbeli kérése alapján külön szolgáltatásként – a Megrendelő számára költség- és díjmentesen – 

vállalja, hogy az Utalványok ellopásával kapcsolatos hatósági megkeresés esetén a Megrendelő által megadott 

sorszámok alapján haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a lehetséges beváltóhelyek felderítése 

érdekében. 

8.4. a Megrendelő írásbeli kérése alapján 30 napon belül jóváírja (visszatéríti) a tárgyévben fel nem használt Utalványok 

kezelési költséggel csökkentett névértékét, amennyiben azokat a Megrendelő a Szolgáltatónak visszaküldi oly 

módon, hogy azok legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a Szolgáltatóhoz beérkezzenek. A jóváírás kezelési 

költsége a névérték 6%-a + áfa, de minimum 3.000 Ft + áfa. 

8.5. köteles az Utalványokat díjmentesen cserélni, ha a cserére a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor. A Szolgáltató 

csereutalványt kizárólag az Utalványok beolvasásának eredményével megegyező értékben bocsát ki a 

Megrendelő számára. Lejárt, hamis vagy vonalkód alapján nem beolvasható utalványt a Szolgáltató érvényes 

utalványra nem cserél. 

8.6. a Megrendelő által ki nem egyenlített megrendeléseket a megrendelést követő 30. nap után törli.  

8.7. a Megrendelő által kiegyenlített, de még át nem vett megrendelések lemondása esetén kezelési költséget számít 

fel, melynek mértéke a megrendelés névértékének 6%-a + áfa, de minimum 3.000 Ft + áfa. 

 

9. Ha Szolgáltató a megrendelt Utalványok szállításával legalább 3 munkanap késedelembe esik, feltéve hogy a 

Megrendelő a megrendelési és fizetési kötelezettségének a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tett eleget, és 

a késedelmet nem vis major okozta, valamint a késedelem a Szolgáltató ellenőrzési körén belül esik, továbbá a 

Megrendelő az Utalványokra a késedelmes teljesítés miatt nem tart igényt, úgy a Szolgáltató köteles az adott rendelés 
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teljes ellenértékét Megrendelő erre vonatkozó írásos kérése alapján annak kézhezvételétől számított 2 munkanapon 

belül átutalással visszafizetni. 

 

10. Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, értesítéseiket postai küldeményként vagy személyes kézbesítéssel juttatják el a 

Felek mindenkori székhelyére. A Felek mindenkori székhelyére ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott 

értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a 

tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az 

iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ből fakadó bármely jogvitájukat elsődlegesen peren kívüli 

megegyezés útján rendezik. 

 

12. Jelen ÁSZF 2022. 04. 08-án lép hatályba. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosítást a 

hatálybalépése előtt legalább 15 nappal honlapján közzétesz. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF hatálybalépésének 

napjáig írásban nem él kifogással, úgy a módosítások a Megrendelő által kifejezetten elfogadottnak tekintendők. A 

módosítás hatálybalépését követően a Felek közötti jogviszonyra, ideértve az azt követően leadott megrendeléseket 

is, a módosított ÁSZF rendelkezései irányadóak. 

 

13. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

14. Nem képezi a Felek közötti szerződés tartalmát az a szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti 

kapcsolatukban megegyeztek vagy az a gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a 

szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 

rendszeresen alkalmazott szokás sem. 
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Mellékletek 

A jelen ÁSZF-hez 2 darab melléklet tartozik, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi: 

1. számú melléklet: Szerződés - Edenred utalvány szállítására 

2. számú melléklet: Kérelem utalványok jóváírására 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Edenred tölti ki!  
 

CRM ID: 

 

(Csak egy rubrika jelölhető!) 

HR Benefit: ☐ 

PSP:  ☐ 

IR:  ☐ 
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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) 

 

 

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 

www.edenred.hu oldalon. 

Az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét az Edenred a www.edenred.hu 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:……………………… 

…………..……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edenred.hu/
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Szállítási cím (Több szállítási cím 

esetén) 
Átvevő neve Átvevő telefonszáma 
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2. sz. melléklet 

Kérelem utalványok jóváírására 
(Az adatlapot nyomtatott betűkkel, hiánytalanul kérjük kitölteni!)  

Fontos tudnivalók! 

• Tárgyévi utalványokat a tárgyévet követő év január 31-ét követően nem áll módunkban jóváírni.  
• A már kiosztott és visszavételezett utalványokat nem áll módunkban jóváírni. 

• Az utalványok jóváírásának díja az utalványok névértékének 6%-a, de min. 3.000 Ft.  

• Az utalványok jóváírása kizárólag a munkáltatón keresztül lehetséges. 

• Több cég esetén, kérjük, külön nyomtatványon, külön csomagolva megküldeni az utalványokat. 

 

Cég neve: Ügyfélkód: 

Számlázási cím: Telefon:  

Ügyintéző neve: E-mail-cím:  

 

Kérem a visszaküldött utalványok névértékének JÓVÁÍRÁSÁT 

Bankszámlaszám (csak jóváírás kérése esetén kötelező megadni): 

-- 
Visszaküldés indoka (kérjük, mindenképpen válasszon egyet a kérelem elbírálása érdekében): 

 A visszaküldött utalványok érvényessége lejárt. 

 Egyéb: ........................................................................................................................... 

Visszaküldött utalvány évjárata:  

Utalvány típusa Visszaküldött utalványok összértéke 

Edenred Ajándékutalvány Ft 

 Edenred Ajándékutalvány kizárólag fogyasztásra kész hideg- és 

melegételre 

Ft 

Összesen: Ft 

 

Dátum:  év  hó  nap 

 

……………………………………     …………………………………… 

                    Munkáltató       Edenred Magyarország Kft. 
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