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Nyugtalotto Partner szerződés

Nyugtalotto Partner Program Szerződés
tervezet

Amely létrejött egyrészről a Nyugtalotto Kft.
cím:
1133 Budapest, Váci út 110.
cégjegyzékszám:
0109186679
adószám:
24866835-2-41
bankszámlaszám:
10401000-50526652-80901007
képviseli:
Krátky Attila ügyvezető
továbbiakban Nyugtalotto
másrészről a
cím:
adószám:
e-mail cím:

…………………………………………
…………………………………………
………………………………………...
………………………………………...

továbbiakban Partner között, az alábbi feltételekkel

1. ELŐZMÉNYEK:
1.1 A Nyugtalotto Kft. online nyereményjáték weboldalt üzemeltet www.nyugtalotto.hu címen.
1.2 A Partner kiskereskedelmi vállalkozás érdekelt a gazdaság és a sorsolások tisztaságának
támogatásában.
1.3 A Partner érdekelt a vásárlói kör bővítésében és a vásárlói hűség növelésében.

2. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
2.1 Nyugtalotto Játékban kisorsolt nyertes nyugták ellenőrzésének a támogatása.
2.2 Partner részére kedvezményes megjelenési lehetőség biztosítása a www.nyugtalotto.hu oldalon.
2.3 A játékosok és vásárlók előnyökhöz juttatása.

3. NYUGTALOTTO VÁLLALJA
3.1 A Partner jelen programban részt vevő üzleteiben kibocsájtott vásárlási bizonylatoknak dupla
esélyt biztosít a Nyugtalotto sorsolásokon.
3.2 Nyugtalotto keresési lehetőséget biztosít a játékosok részére. A játékosok a www.nyugtalotto.hu
oldalon üzlettípusra, névre, címre kereshetik meg, hol érdemes vásárolniuk, a dupla esély
érdekében.
3.3 A sorsolásra kerülő bizonylattípusok:
o
o

Online pénztárgép nyugta
Számla (nyomtatott számla, elektronikus számla, számlatömbből kibocsájtott számla)

3.4 Megjeleníti a Partner emblémáját a www.nyugtalotto.hu, amennyiben a Partner pénztárgépe által
kibocsájtott bizonylatot sorsol ki a Nyugtalotto. (Elfogadott embléma formátum: vektoros grafika.)
3.5 A Partner embléma az alábbi lapokon jelenik meg, a nyertes nyugta mellett a www.nyugtalotto.hu
http://www.nyugtalotto-partner.hu
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o
o
o

Bizonylataim
Nyeremények
Sorsolás

3.6 Amennyiben Nyugtalotto a nyertes bizonylatok azonosítóit valamely médiában megjelenteti, ott
megjelenteti a Partner emblémáját/vonatkozó üzletének nevét is. A partner embléma
megjelenési ideje a sorsolás napjától számított minimum egy hét.
3.7 Nyugtalotto vállalja, hogy a nyereményalapként szolgáló tárgy/szolgáltatás beszerzés
tervezésénél elsőbbséget élvez a Partnertől történő nyereménybeszerzés.
3.8 Nyugtalotto vállalja, hogy a kisorsolt bizonylat Partner által meghatározott adatait átadja a
Partner kapcsolattartója részére, visszaélés ellenőrzés érdekében.
3.9 Nyugtalotto hozzájárul, hogy Partner bármely rendelkezésére álló felületen megjelenítse a
Nyugtalotto Partner emblémát.
3.10 Nyugtalotto vállalja, hogy mindenkori listaáraiból legalább 20% kedvezményt biztosít a Partner
részére, amennyiben a Partner egyéb hirdetési lehetőséget, vagy saját célra külön sorsolást
kíván igénybe venni.

4. PARTNER VÁLLALJA
4.1 Megnevez egy kapcsolattartó személyt és elérhetőségét (üzletenként vagy központilag),
aki a kisorsolt nyugta/számla adatai alapján meg tudja erősíteni, hogy az adott
paraméterekkel rendelkező bizonylatot az üzlet állította ki. A kapcsolattartók adatai:
o
o
o

Kapcsolattartó személy neve
e-mail címe
Kapcsolattartó telefonja

4.2 A kapcsolattartó részére, az ellenőrzéshez biztosítható adatok, melyek közül Partner
választja ki az ellenőrzéshez szükséges, bekérendő adatokat.
o
o
o
o

AP szám és vagy adószám ellenőrző kód
összeg
dátum, időpont
Üzlet címe

4.3 Kihelyezi a Nyugtalotto által biztosított „Nyugtalotto Partner” emblémát az üzleteiben, illetve
webshop oldalán.
4.4 Feltölti a http://www.nyugtalotto-partner.hu oldalon az üzleteiben működő pénztárgépek AP
számait és/vagy adószámát, valamint a megjelenítendő üzletnevet, az AP szám bekérő
úrlapon. A feltöltött űrlap adatait, ezen szerződés melléklete tartalmazza.
4.5 Lehetőség szerint feltölti az emblémáját (logó) a 2.2 pont szerinti formátumban.
4.6 A http://www.nyugtalotto-partner.hu weboldalon az „AP számbekérő űrlapon” folyamatosan
átvezeti a pénztárgép állományban bekövetkező változásokat. Amennyiben új
pénztárgépet állít üzembe, annak azonosítóját és az üzlet címét rögzíti a rendszerben,
amennyiben, valamely pénztárgépet leselejtezi, úgy törli a rendszerből.
4.7 Befogadja Nyugtalotto Kft. elektronikus számláját, melyet a mellékletben megadott email
címre továbbít a Nyugtalotto.

5. PÉNZÜGYI RÉSZ
5.1 Partner az alábbi, sávosan kialakított éves díjakat fizeti a Partnerprogramban való
részvételért, a regisztrált pénztárgépek alapján.
o
o
o

1-10 pénztárgép: 5.000 Ft/megkezdett év/pénztárgép
11-50 pénztárgép: 4.000 Ft/év/pénztárgép
51-151 pénztárgép: 3.500 Ft/év/pénztárgép

http://www.nyugtalotto-partner.hu
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o
o

151-499 pénztárgép: 3.000 Ft/év/pénztárgép
500+ pénztárgép felett: egyedi árazás/pénztárgép

5.2 Pénztárgép üzemeltetők részére webshop regisztrálás felára: 10.000 Ft/év/adószám.
5.3 Kizárólag számlát kibocsátó vállalkozás regisztrációs díja: 50.000 Ft/év/adószám.
5.4 Amennyiben értékesítő partneren keresztül lép a Partner programba, úgy az értékesítő
partner által biztosított eseti kedvezmények kizárólag az értékesítő partner által adott kupon
kóddal érvényesíthetők
5.5 Fizetés átutalással, Nyugtalotto számlája alapján a számlakibocsájtástól számított 8 napon
belül.
5.6 Az elszámolási időszak kezdete a szerződéskötés időpontja. Az elszámolási időszak egy
év, amely felmondás hiányában automatikusan hosszabbodik Nyugtalotto aktuális
árlistájának megfelelő díjazással.
5.7 A szerződést évfordulóval lehet felmondani, felmondási ideje 30 nap.
5.8 Év közben további új pénztárgép üzembe helyezésekor az elszámolás rendje a következő
o
o
o
o

A szerződéskötéstől számított fél éven belül feltöltött azonosítók esetében éves díj
fizetendő.
A szerződéskötéstől számított fél éven túl feltöltött azonosítók esetében fél éves díj
fizetendő.
Pénztárgépek cseréje esetén az azonosítók módosítása a rendszerben térítésmentes.
Amennyiben a Partner a szerződéses év közben csökkenti a pénztárgépek számát, úgy
az éves regisztrációs díj a következő évtől csökken.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
o

o

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatályosságának
időtartama alatt folyamatosan és kölcsönösen informálják egymást a szerződést érintő
valamennyi témában.
A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadóak. A jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal egyezőt írják alá.

Kelt: Budapest, 2016. ………….

................................................
Nyugtalotto

http://www.nyugtalotto-partner.hu

................................................
Partner
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