ISO tanúsítvány:

A JELEN MEGRENDELŐLAP FONTOS, EGYES ESETEKBEN A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL ÉS A SZOLGÁLTATÓ
ÁLTAL KORÁBBAN ALKALMAZOTT FELTÉTELEKTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZ A FELEK JOGAIRA ÉS
KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓAN, EZÉRT AZT AZ ALÁÍRÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK FIGYELMESEN ÁTOLVASNI!
Jelen akciónk a 2017. október 31-ig beérkezett megrendelésekre vonatkozik.
A megjelölt Előfizetési Díjak minimum 2 éves Előfizetési Időszak (hűségidő) esetében érvényesek.
Kérjük, jelölje X-szel a megrendelni kívánt terméket/szolgáltatást!
A) Átalánydíjas Szolgáltatások
Akciós csomag

kkv1_201709_edm

Tartalma

Kapcsolattartó:
Előfizetési Díj1
Éves fizetési
gyakorisággal

Ajándék

Egyszeri ajándékként biztosított2:
CÉGTÁR Online

Pénzügyi adatok és
 10 db pénzügyi beszámoló (Mérleg+Eredménykimutatás) a Mérlegtár Online
Mikro50
eltiltott személyek
Rendszerből
jelölése modullal
jubileumi
 10 db OPTEN - Kapcsolati Háló3
(cégkivonat,
csomag
 10 db Idővonal
cégmásolat és céglista)
 10 db Cégelemzés
Akciós csomg mellé opcionálisan rendelhető kiegészítő modul

2 400 Ft+áfa/hó



OPTEN – Kapcsolati Háló (kizárólag a Cégtár pénzügyi adatok Szolgáltatással együtt rendelhető)

1 250 Ft + áfa/hó



OPTEN – Kapcsolati Térkép (kizárólag a Cégtár pénzügyi adatok Szolgáltatással együtt rendelhető)

1 250 Ft + áfa/hó

A fenti Előfizetési Díjak egyidejűleg egy felhasználó általi igénybevételre vonatkoznak. További egyidejű hozzáférési
lehetőséget felhasználónként az aktuális Előfizetési Díj 30%-áért biztosítunk.

További felhasználók
száma: …………….

Az éves Előfizetési Díj egy évre előre, egy összegben fizetendő.
A csomagban foglalt meghatározott darabszámban, ajándékként biztosított lekérdezések/szolgáltatások rendelkezésre állási ideje az
Előfizetési Szerződés hatálybalépésétől számított egy év, amely időpont elteltét követően ezen, ajándékként biztosított
lekérdezések/szolgáltatások többé nem vehetők igénybe.
3
Az egyszeri ajándékként biztosítandó Szolgáltatások csak és kizárólag abban az esetben vehetőek igénybe, amennyiben az Előfizető az
ajándékként biztosítandó Szolgáltatásokkal egyező Átalánydíjas Szolgáltatásokat nem rendel meg.
1
2

Jelen akciónkat olyan új Előfizetők vehetik igénybe, akiknek a 2016. évi nettó árbevétele az 50 000 000 Ft-ot nem érte el és legalább fél éve
nem volt az Előfizetőnk.
Előfizetési időszak:  2 év

Fizetési gyakoriság:

 éves

A jelen Megrendelőlapon nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentését az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató)
elektronikus jogi, üzleti és céginformációs szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
határozzák meg.
1. Átalánydíjas Szolgáltatás esetén az Előfizetési Szerződés a Megrendelőlapon az „Előfizetési Időszak” pontban megjelölt határozott időtartamra jön
létre, amely annak elteltével, valamint ezt követően évente minden további nyilatkozattétel nélkül automatikusan meghosszabbodik újabb 1 (egy) évvel,
amennyiben a felek valamelyike azt a Fordulónapot megelőzően nem mondja fel írásban a Fordulónapot megelőző napra, úgy, hogy a felmondás
legkésőbb 30 (harminc) nappal a Fordulónap előtt kézbesítésre kerüljön a másik fél részére. A Fordulónap minden évben az Előfizetési Szerződés
hatálybalépésének napjával megegyező naptári nap, amennyiben az adott hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja, amely egyben a
következő Előfizetési Időszak kezdő napja; ingyenes Előfizetési Időszakot is biztosító Előfizetési Szerződés esetén minden évben az ingyenes
Előfizetési Időszak lejártát követő nappal megegyező naptári nap, amennyiben az adott hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja,
amely egyben a következő Előfizetési Időszak kezdő napja.
2. Az Előfizetési Szerződés felmondásának elmaradását a felek kifejezetten az Előfizetési Szerződés hatályának fenntartására irányuló szándékot
kifejező jognyilatkozatként értékelik.
A2) Keretösszeges Szolgáltatások
Online








Keretösszeges Szolgáltatás és Egységár
CÉGELEMZÉS
minimum megrendelés: 10 db-os csomag:
20 000 Ft+áfa
további csomagok:
25 db-os csomag:
37 500 Ft+áfa
50 db-os csomag:
62 500 Ft+áfa
100 db-os csomag:
100 000 Ft+áfa
Benchmarking riport
minimum megrendelés: 10 db-os csomag:
10 000 Ft+áfa
további csomagok:
25 db-os csomag:
18 750 Ft+áfa
50 db-os csomag:
31 250 Ft+áfa
100 db-os csomag:
50 000 Ft+áfa
MÉRLEGTÁR (minimum Keretösszeg 10 000 Ft +áfa)
Mérleg + Eredménykimutatás: nettó 100 Ft/db
Iratjegyzék (minimum Keretösszeg 10 000 Ft +áfa)
Alapító okirat, közgyűlési jegyzőkönyv, aláírás minta, stb.
(Iratjegyzék: nettó 200 Ft/db)

Keretösszeg

…………… Ft+áfa

…………… Ft+áfa

…………… Ft+áfa
…………… Ft+áfa



KAPCSOLATTARTÁSI ADATLAP (minimum Keretösszeg 15 000 Ft +áfa)
A cég telefonszáma, fax száma, e-mail címe és weboldala
(Kapcsolattartási adatlap: nettó 15 Ft/db)

…………… Ft+áfa
Keretösszeg összesen:

…………… Ft+áfa

3. Keretösszeges Szolgáltatás esetén az Előfizetési Szerződés 1 (egy) év határozott időtartamra (Előfizetési Időszak) jön létre, amelyre az Előfizető a
Feltöltéssel (az Előfizetési Díj egyösszegű előre történő megfizetésével) a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét megvásárolja. Az Előfizetési
Időszak minden újabb Feltöltéssel újra kezdődik további 1 (egy) év határozott időtartamra. A Feltöltésekhez kapcsolódó Előfizetési Időszakok nem
adódnak össze, mivel az Előfizetési Időszak mindig az utolsó Feltöltés napjától számítódik.
4. Keretösszeges Szolgáltatás esetén az Előfizetési Időszak alatt az Előfizető a Keretösszegből, annak erejéig jogosult a Szolgáltatás igénybevételére,
oly módon, hogy a Keretösszeg a jelen Megrendelőlapon meghatározott Egységár alkalmazásával a Szolgáltatás igénybevétele során az
igénybevételnek megfelelően arányosan csökken. Az Előfizetési Időszak alatt indított Feltöltés esetén a Keretösszeg a Feltöltés összegével növekszik.
Amennyiben a Keretösszeg a felhasználás következtében kimerül, a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét automatikusan
szünetelteti, azzal, hogy az Előfizetési Időszakon belül történő újbóli Feltöltést követően a Szolgáltató ismételten lehetővé teszi a Szolgáltatás
igénybevételét. Az Előfizetési Időszak elteltével az Előfizetőnek a fel nem használt Keretösszeg felhasználásához és annak visszatérítéséhez való joga
megszűnik.
5. Keretösszeges Szolgáltatás esetén az Előfizetési Szerződés – újabb Feltöltés hiányában – megszűnik az Előfizetési Időszak elteltével, amelyre
tekintettel az Előfizetési Szerződést a felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.
B) Az Előfizetési Szerződés lényeges feltételei
6. A Szolgáltató a jelen Megrendelőlapon meghatározott feltételeket olyan lényeges feltételeknek minősíti, amelyekben történő megegyezés
elengedhetetlen feltétele az Előfizetési Szerződés létrejöttének. Ennek megfelelően a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott
Megrendelőlap bármely rendelkezésének Előfizető által történő egyoldalú törlése vagy megváltoztatása esetén az Előfizetési Szerződés nem jön létre.
A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Megrendelőlapon meghatározott egyes feltételekhez fűzött kiegészítő vagy eltérő feltételek nem válnak az
Előfizetési Szerződés részévé, a Szolgáltató az általa rendelkezésre bocsátott Megrendelőlap mint ajánlat elfogadásának lehetőségét kifejezetten az
általa rendelkezésre bocsátott Megrendelőlapon szereplő feltételekre korlátozza.
C) Eltérés az ÁSZF-től
7. A jelen akciós csomagban foglalt Szolgáltatások jogilag oszthatatlannak minősülnek, így az ÁSZF vonatkozó 92. pontban foglalt rendelkezésétől
eltérően az akciós csomagban található bármely Szolgáltatással kapcsolatosan megtett jognyilatkozat, illetve esetlegesen elkövetett szerződésszegés
következményei a csomagba foglalt valamennyi Szolgáltatás vonatkozásában is beállnak.
D) Az Előfizető nyilatkozatai és adatai
Kijelentem, hogy (i) a jelen Megrendelőlapot és (ii) az ÁSZF-et – amely a www.OPTEN.hu honlapon, az „Információk/ÁSZF menüpont” alatt is elérhető
– elolvastam, azok teljes tartalmát a szerződéskötést megelőzően részletesen megismertem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt magamra
nézve kötelezőnek elfogadom, és ezt aláírásommal jóváhagyólag igazolom. Kijelentem, hogy a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól,
valamint a Szolgáltató által korábban alkalmazott feltételektől eltérő rendelkezésekről – ideértve különösen az Előfizetési Szerződés létrejöttére,
időtartamára, megszűnésére, a fizetési feltételekre, a kötbér kikötésére, az adatkezelésre, valamint a felelősség korlátozására vonatkozó
rendelkezéseket – a Szolgáltató külön tájékoztatott, amely tájékoztatást megfelelőnek tartom, mindezen rendelkezéseket megismertem, tudomásul
vettem és azokat külön, kifejezetten elfogadom. A jelen Megrendelőlapon nem érintett kérdésekben az ÁSZF és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
8. Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy az Előfizetési Szerződés megkötésére érvényes
meghatalmazással rendelkezem, illetve a képviseleti jogosultságom jogszabály alapján fennáll.
9. Tudomásul veszem, hogy a jelen Megrendelőlap aláírásával és a Szolgáltatónak eredetiben történő megküldésével az Előfizetési Szerződés a
Megrendelőlapon megjelölt Szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatóhoz való megérkezés napján létrejön.
Előfizető adatai
Név*: W3HOST Bt.

Székhely*: 1156 Budapest,Sárfû utca 25. IV. em. 16.

Számlázási cím:1
Elektronikus számla fogadására alkalmas e-mail cím*:

Számla küldési cím:1

Kapcsolattartó neve*:
Telefonszám*:

Termék szállítási cím:2
Adószám*: 22153632-2-42

E-mail*:
Születési dátum:

 Nem tudok elektronikus számlát fogadni.

Honlap:
3

Megjegyzés:

Anyja neve:3
*

Kötelezően kitöltendő adat! 1 Ha a székhellyel nem megegyező.
2 Amennyiben rendelt postai küldeményt és a cím eltér a székhely címétől.
3 Kizárólag a természetes személy Előfizető (pl.: magánszemély, egyéni vállalkozó, egyéni ügyvéd) esetén kötelezően kitöltendő adat.

Kijelentem, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, a 2016. évi nettó árbevételem az 50 000 000 Ft-ot nem érte el.
Kelt: ...........................…… 2017........................................
A kitöltött megrendelőlapot a +36 1 470 0751-es faxszámra vagy
beszkennelve az ertek@opten.hu e-mail címre kérjük visszaküldeni!

……………………………………………………………….
(cégszerű) aláírás
Előfizető

