
 

 
 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről az Edenred Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 45., Cg.: 01-09-266926, 

adószám: 10884979-2-41; bankszámlaszám: 12001008-00164130-00300000, (a továbbiakban: Edenred), 

másrészről 

 

NYOMTATOTT BETŰVEL VAGY GÉPI ÍRÁSSAL KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

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

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

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

Levelezési/számlázási cím: ………………………………..………………….…………….…………………………… 

Bankszámlaszám: - -  

Illetékes vezető neve:……………………………………………………beosztása:……………..………………………… 

Telefonszáma:.…………………..………............ E-mail-címe:…....………….............................@.............................. 

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

E-mail-címe: ……………………….…………………………..@………………………………………………… 

Honlap: ……………………………………………………………………………………………………………. 

(a továbbiakban: Beváltó) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az Edenred által forgalmazott 

utalványok elfogadására jelen szerződésben, valamint annak elválaszthatatlan részét képező Általános 

Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltak szerint a Beváltó jelen szerződés mellékletében felsorolt 

üzleteiben. (Beváltó későbbiekben nyíló üzletei automatikusan jelen szerződés hatálya alá kerülnek.) 

 

 

I. Kezelési költség 

 

Edenred az utalványok elfogadásáért kezelési költséget számít fel: 

 

A Kezelési költség általános mértéke: 5% 

B Kezelési költségből kedvezmény 0,5% 

 A névértékre felszámított kezelési költség (A+B) 4,5 % +áfa) 

 

A minimumdíj a mindekori ÁSZF szerint érvényes, amely díj jelenleg 1.000 Ft + áfa beküldött csomagonként 

és utalványtípusonként. 

 

II. Elfogadott utalványok típusa 

 

 Ajándékutalvány: szépségápolás, sport, vegyiáru, bútor, háztartás, elektronika, ruházat, játék, 

kultúra, szórakozás, utazás, könyv, újság, papír–írószer, élelmiszer, hideg- és melegétel, optika, 

gyógyszertár-gyógyászati segédeszköz 

 Ajándékutalvány fogyasztásra kész hideg-és melegételre 

  

(Az elfogadott utalványok típusát a megfelelő kockában elhelyezett X jelöli. Az itt meg nem jelölt 

utalványtípust Beváltó nem fogadja el, Edenred nem téríti meg). 

 

III. Egyéb rendelkezések 

 

Az Beváltó 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, 

1.számú melléklet – Beváltói ÁSZF

  
Edenred beváltói szerződés 



 

Edenred Magyarország Kft. 

1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park G recepció 

T: 0614135410 E: bevalto-hu@edenred.com W: www.edenred.hu 

 

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. 

 

Amennyiben az Elfogadóhely vendéglátó egység és csatlakozik az Edenred FOOD Programjához, melynek 

részleteit az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza, úgy jelen szerződésben lentebb jelöli erre vonatkozó 

szándékát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. számú melléklet ajánlásai közül legalább nyolcat betart. 

Az Edenred FOOD Programhoz csatlakozott Elfogadóhelyeket Edenred külön, kiemelten jelöli az 

elfogadóhelyi keresőben. 

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.  

 

  Csatlakozni kívánunk az Edenred FOOD Programhoz. 

 

 

Budapest, 2022.  

 

                             

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Edenred Magyarország Kft. 

 

……………………………………………………… 

 

Képviseletében: Szendrő Tamás, ügyvezető 

 

………………………………………………………….. 

Edenred Magyarország Kft. 

Képviseletében: Pásztor Attila Beváltóhelyi 

vezető 

 

Képviseletében: ……………………………………….. 

 

  

http://www.edenred.hu/
http://www.edenred.hu/
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Üzletlista melléklet 
  

 Üzlet neve: .............................................................................................................................................  

Címe:  ...............................................................................................................................  

Megye: .................................................................... 

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

Telefonszáma: …………………………………………...  

Üzletkód (MID - kereskedői azonosító): …………………………………………………...  

  

 Üzlet neve: .............................................................................................................................................  

Címe:  ...............................................................................................................................  

Megye: .................................................................... 

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

Telefonszáma: …………………………………………...  

Üzletkód (MID - kereskedői azonosító): …………………………………………………...  

 

 

 Üzlet neve: .............................................................................................................................................  

Címe:  ...............................................................................................................................  

Megye: .................................................................... 

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

Telefonszáma: …………………………………………...  

Üzletkód (MID - kereskedői azonosító): …………………………………………………...  

 

 

  

 Üzlet neve: .............................................................................................................................................  

Címe:  ...............................................................................................................................  

Megye: .................................................................... 

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

Telefonszáma: …………………………………………...  

Üzletkód (MID - kereskedői azonosító): …………………………………………………...  

 

 

 Üzlet neve: .............................................................................................................................................  

Címe:  ...............................................................................................................................  

Megye: .................................................................... 

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

Telefonszáma: …………………………………………...  

Üzletkód (MID - kereskedői azonosító): …………………………………………………...  

 

 

 


