CKB Free szerződés (ver. 4.0/2016.06.22.)

Megbízási szerződés
a „Szerződés”, amely létrejött a benne foglalt feltételekkel az alábbi felek között:

(1)
Cég Neve Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1111 Budapest, Utca út 85..; cégjegyzékszám:
01-09-123456; adószám: 12345678-1-43) mint megbízó (továbbiakban a ”Megbízó”),

másrészről
(2)
SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026
Budapest Gábor Áron u. 80.; cégjegyzékszám: 01-09-720079; adósszám: 13127569-2-41), mint megbízott
(továbbiakban a „Megbízott”).

A Megbízó és Megbízott továbbiakban egyenként a „Fél”, együttesen a „Felek”.

1. Definíciók
Feltéve, hogy a Szerződés szövegében kifejezetten másként nem kerülnek meghatározásra, vagy a
szövegkörnyezetből egyértelműen más nem következik, a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott
jelentéssel bírnak a jelen Szerződésben:

„Alapszolgáltatási Díj”

jelenti a jelen Szerződés 7.1 pontjában
meghatározott díjat;

„Eurotax”

jelenti a jelen Szerződés 9.1.3 pontjában
meghatározott társaságot;

„Eurotax Adatbázis”

jelenti a jelen Szerződés 9.1.3 pontjában
meghatározott adatbázist;

„Extra Szolgáltatási Díj”

jelenti a jelen Szerződés 7.2 pontjában
meghatározott díjat;

„Felhasználó”

Megbízóval alkalmazotti, vagy szerződéses
jogviszonyban álló azon természetes
személyek, akik felhasználói joggal
rendelkeznek a Program használatára
vonatkozóan;

„Munkanap”

egy adott év azon napjai, melyeket a magyar
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jogszabályok ekként határoznak meg;
„On-line Ügyfélszolgálat”

jelenti a jelen Szerződés 6.3.3 pontjában
meghatározott ügyfélszolgálatot;

„Program”

jelenti a jelen Szerződés 3. pontjában
meghatározott programot;

„Szolgáltatás”

jelenti a jelen Szerződés 4 pontjában
meghatározott szolgáltatásokat;

„Szolgáltatási Díj”

jelenti a jelen Szerződés 7.3 pontjában
meghatározott díjat;

2. A Szerződés időtartama
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés határozatlan időre jön létre.

3. A Program
Az SK Trend által kifejlesztett „CKB4” Integrált Biztosításközvetítői programcsomag (a továbbiakban a
„Program”) egy, az Internet (World Wide Web) nyilvános felületén elérhető alkalmazás. Az alkalmazás egy – a
jelen szerződés 7.1.1 pontjában részletezett feltételek teljesülése esetén – díjmentesen igénybevehető
alapszolgáltatásból, és díjfizetés ellenében nyújtott extra szolgáltatásokból áll.

3.1

Az alapszolgáltatás

A program a Felhasználó számára lehetővé teszi a „CKB4” rendszerben, mindenkor elérhető
biztosítótársaságok, mindenkor elérhető termékeire vonatkozó biztosítási díjak kalkulációját, a
díjkalkuláció alapján választott biztosító ajánlatának elkészítését, kinyomtatását, és a megkötött
szerződések elektronikus feladását a biztosítótársaságokhoz.

3.2

Az extra szolgáltatások

A Program a 3.1 pontban részletezett szolgáltatáson felül, alkalmas további – a Megbízó napi feladatait
támogató – kiegészítő szolgáltatások elvégzésére, amelyek nem részei az alapszolgáltatásnak. Ezeket a
funkciókat a Megbízó jelen szerződés keretein belül, de nem az alapszolgáltatás részeként használhatja. A
jelen szerződés keretében Megbízó által igénybe vett Extra szolgáltatások felsorolását és azok árazását
jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4. A jelen Szerződés tárgya, a Szolgáltatás
A jelen Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó
részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja (a továbbiakban a „Szolgáltatás”):
i.

a Program működéséhez szükséges szerver oldali hardware és software eszközöket;

ii.

hozzáférést a Program használatához, éves szinten legalább 98%-os rendelkezésre állás mellett;
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iii.

a Program alapját képező adatbázisok biztosítását, karbantartását;

iv.

a Program használata során keletkezett és az adatbázisokban tárolt információk Megbízó részére
történő átadását;

v.

a Megbízó részére a Program működtetéséhez szükséges mértékű információk átadását, így
különösen a Program felhasználói leírásának rendelkezésre bocsátását;

vi.

felhasználói oktatást;

vii.

on-line ügyfélszolgálatot;

viii.

ügyféltámogató munkatárs legalább évi egyszeri személyes látogatását.

5. Szerződések elektronikus feladása a biztosítótársaságokhoz.
5.1

A Megbízó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a Megbízott saját
jogkörében eljárva jogosult, de nem köteles a Megbízó által a Szolgáltatás igénybevételekor
elkészített biztosítási ajánlatokat elektronikus formában az egyes biztosítótársaságokhoz illetve
egyesületekhez továbbítani.

5.2

Amennyiben a Megbízott akképp dönt, hogy a Megbízó által a Program használata során
elkészített, biztosítási ajánlatokat az egyes biztosítótársaságok illetve egyesületek felé
elektronikus formában továbbítja, úgy Megbízott jogosult ezt a Programon keresztül megtenni.

5.3

Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az általa a Programon keresztül a
biztosítótársaságokhoz/egyesületekhez feladott szerződések után díjazásban részesül, amelyet a
Megbízottal szerződéses kapcsolatban álló biztosítótársaságok illetve egyesületek fizetnek meg
számára.

6. A Felek jogai és kötelezettségei
6.1

Megbízott kötelezettségei
6.1.1

A Megbízott köteles a jelen Szerződés teljes időtartama alatt a Program zavartalan
használatát éves viszonylatban legalább 98%-os rendelkezésre állás mellett a Megbízó
részére biztosítani.

6.1.2

A Megbízott a Program felhasználhatóságát úgy alakítja ki, hogy az Megbízó részére
jelszavas hozzáféréssel használható legyen a biztosítási díjak kiszámításhoz és az azokra
vonatkozó biztosítási szerződések elkészítéséhez.

6.1.3

A Megbízott köteles a Megbízó részére a Program használatához korlátlan számú
jelszavas felhasználói hozzáférést, valamint korlátlan számú biztosítási ajánlat
elkészítésének lehetőségét biztosítani.

6.1.4

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási
tarifák biztosítók általi hivatalos meghirdetését követő 3. (harmadik) Munkanapra
elkészíti a Program működéséhez szükséges módosításokat és azokat, a Megbízó
rendelkezésére bocsátja.
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6.2

6.1.5

A Megbízott a tervezett leállásokról köteles Megbízót legalább 48 (negyvennyolc)
órával a tervezett leállás előtt írásban tájékoztatni.

6.1.6

A Megbízó a jelen Szerződés 6.3.3 pontjában foglalt értesítése esetén a Megbízott
köteles az észlelt hibát, – amennyiben az a Program rendeltetésszerű használatát
korlátozza (ide értve különösen a számítási, nyomtatási, illetve adatbázis frissítési
problémákat) –, a hibáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon
belül kijavítani.

6.1.7

Minden egyéb hiba esetén, amely a Program rendeltetésszerű működését nem
akadályozza, a Megbízott köteles a Megbízó jelen Szerződés 6.3.3 pontjában foglalt
értesítésének kézhezvételétől számított 3 (három) Munkanapon belül a Megbízónak
írásban nyilatkozni arról, hogy a bejelentett hibát, mely határidővel tudja kijavítani.

A Megbízott jogai
6.2.1

A Megbízott jogosult a Program felületén hirdetési sávot elhelyezni, amelyen a
Megbízott jogosult az általa meghatározott, biztosítási területen tevékenykedő
vállalkozások hirdetéseit, tájékoztatásait megjeleníteni. Megbízott garantálja, hogy a
hirdetési sávon a Megbízó közvetlen versenytársainak hirdetéseit nem jeleníti meg.

6.2.2

A Megbízott saját döntési jogkörében eljárva jogosult mind az elérhető
biztosítótársaságok, mind az egyes biztosítótársaságnál elérhető termékek, módozatok
körét egyoldalúan módosítani.

6.2.3

A Megbízott jogosult a Megbízó részére elérhetetlenné tenni a Programon belül, azon
biztosítótársaságok azon termékeinek díjszámítását, amelyekhez Megbízó a rendszer
használata során a mindenkori utolsó 3 hónapban egyetlen szerződést sem kötött, és a
Program egyéb Felhasználóira vonatkozó statisztikák azt támasztják alá, hogy Megbízó
felhasználói tudatosan és akaratlagosan a Program keretein kívül készítik el ezeket a
szerződéseket.

6.2.4

Megbízott jogosult a Program használatából kizárni Megbízó azon Felhasználóit, akik
egy hónapos időszakon belül, 10 tarifálásból, átlagosan 1 (egy) darabnál kevesebb
szerződést készítettek a Programban, és a Program egyéb Felhasználóira vonatkozó
statisztikák azt támasztják alá, hogy Megbízó Felhasználói tudatosan és akaratlagosan
a Program keretein kívül készítik el ezeket a szerződéseket.

6.2.5

A Program működtetéséhez szükséges webes felület megjelenésére, és a rendszer
működésére vonatkozó, a Megbízó által javasolt fejlesztési igényeket a Megbízott nem
köteles figyelembe venni.
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6.3

A Megbízó kötelezettségei
6.3.1

Megbízó saját költségén biztosítja a Program használatához szükséges, az alábbi
pontokban részletezett kliens oldali, minimális hardware, és software erőforrásokat:
(i)

1 GByte RAM, 16GByte HDD szabad lemezterület, 1GHz CPU;

(ii)

Microsoft Windows Vista/ 7 / 8 (vagy fejlettebb) operációs rendszer;

(iii)

Microsoft Internet Explorer 9.0 (vagy magasabb verziójú) illetve Mozilla
Firefox, vagy Google Chrome, vagy Apple Safari böngésző program;

(iv)

Adobe Acrobat Reader PDF olvasó program

(v)

szélessávú internet kapcsolat;

6.3.2

A Megbízó vállalja, hogy közreműködik a Program Megbízott által elkészített
módosításai tesztelésében, és az észlelt hibákról tájékoztatást nyújt a Megbízott
részére, aki a hibákat a tőle elvárható ésszerű határidőn belül kijavítja. A Megbízó
tesztelésben történő közreműködése nem jelenti a Megbízó teljes és kizárólagos
tesztelési feladatát.

6.3.3

A Programmal kapcsolatosan észlelt hibákat és egyéb észrevételeket Megbízó köteles
az on-line ügyfélszolgálaton (az „On-line Ügyfélszolgálat”) keresztül a Megbízott felé
haladéktalanul jelezni. A további félreértések elkerülése érdekében Felek rögzítik, hogy
a hibák és/vagy észrevételek a Megbízó által Megbízottal történő hivatalos közlésnek
csak az On-line Ügyfélszolgálaton keresztül történő közlést tekintik. A Felek minden
egyéb módon, – így különösen telefax, telefon, személyes közlés, e-mail útján a
Megbízott részére – továbbított észrevételt, jelzést tájékoztató jellegű információként
kezelnek, és azokkal kapcsolatosan Megbízott nem köteles semmilyen további eljárást
lefolytatni, illetve feladatot elvégezni.

6.3.4

Amennyiben az On-line Ügyfélszolgálat a Megbízottnak felróható okból, nem működik,
úgy a Megbízó jogosult ezen időszak alatt az általa esetlegesen észlelt hibákat és/vagy
észrevételeket e-mail formájában a Megbízott részére megküldeni.

6.3.5

Az ingyenes alapszolgáltatás igénybevétele érdekében, köteles havonta, legalább az
aktuális hónap munkanapjainak számával azonos mennyiségű szerződést a Programon
keresztül elkészíteni, és azokat a Programon keresztül a biztosítókhoz elektronikus
formában továbbítani.

6.3.6

Amennyiben a 6.3.5 pontban leírt feltételt Megbízó nem tudja teljesíteni, akkor a 7.1.2
pontban rögzített szolgáltatási díjat köteles megfizetni Megbízott részére.

6.3.7

Amennyiben Megbízó extra szolgáltatásokat vesz igénybe, azok ellenértékét köteles a
7.3.2 pontban részletezett fizetési ütem szerint Megbízott részére megfizetni.

6.3.8

A Megbízó a Programot harmadik fél részére akár díj ellenében, vagy anélkül tovább
adni nem jogosult.
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6.4

A Megbízó jogai
6.4.1

A Megbízó jogosult jelen szerződés feltételei szerint a Programot a saját felhasználói
körében korlátozások nélkül igénybe venni.

7. Díjazás
7.1

7.2

Az alapszolgáltatás díjazása
7.1.1

A Megbízó a jelen Szerződésben foglalt alapszolgáltatásokért, a Megbízott részére nem
köteles díjat fizetni, amennyiben a Programon keresztül megkötött szerződések száma
az adott hónapban eléri, vagy meghaladja az aktuális hónap munkanapjainak számát.
(vagyis munkanaponként legalább 1 (egy) darab szerződés megkötésre kerül a
Programon keresztül).

7.1.2

Amennyiben a 7.1.1 pontban rögzített feltétel nem teljesül Megbízó minden olyan
hónap után, amikor a megkötött szerződések darabszáma nem érte el a hónap
munkanapjainak számát 7.000,- Ft + ÁFA (azaz hétezer forint + ÁFA) Alapszolgáltatási
díjat (az „Alapszolgáltatási Díj”) köteles megfizetni Megbízott részére.

Az extra szolgáltatások díjazása

Az alapszolgáltatáson felül igénybe vett extra szolgáltatások ellenértékeként Megbízó Extra Szolgáltatási
Díjat (az “Extra Szolgáltatási Díj”) fizet Megbízott részére, az alábbi feltételek szerint.
7.2.1

Az Extra Szolgáltatási Díj mértéke
Az Extra Szolgáltatási Díj mértékét a Megbízó által igénybe vett extra szolgáltatások
egyedi árainak összege határozza meg. A mindenkor igénybe vehető extra
szolgáltatások felsorolása, és azok árazása jelen szerződés 1. számú mellékleteként
került csatolásra. A Megbízó által igénybe vett és az 1. számú mellékletben megjelölt
extra szolgáltatások díjainak összege Extra Szolgáltatási Díjként fizetendő meg
Megbízott részére. Az extra szolgáltatások díját a Megbízó, a Megbízott részére számla
ellenében köteles megfizetni.

7.3

A Szolgáltatási Díj
7.3.1

7.4

A Megbízó által egy adott időszakra fizetendő Szolgáltatási Díj (a „Szolgáltatási Díj”), az
Alapszolgáltatási Díj és az Extra Szolgáltatási Díj összege.

A Szolgáltatási Díj megfizetésének szabályai
7.4.1

A szolgáltatási díj megfizetésének üteme a fizetendő szolgáltatási díj összege alapján
kerül meghatározásra. A számlázás szempontjából alkalmazott díjfizetési ütemek, a
szolgáltatási díj mértékének függvényében:
(i)

10.000,- Ft + ÁFA/hónap alatti szolgáltatási díj esetén, éves díjfizetési ütem
alkalmazandó;

(ii)

10.000,- Ft és 50.000,- Ft + ÁFA/hónap közötti szolgáltatási díj esetén
negyedéves díjfizetési ütem alkalmazandó;
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(iii)

7.4.2

50.000,- Ft + ÁFA/hónap feletti szolgáltatási díj esetén havi díjfizetési ütem
alkalmazandó.

Megbízott minden fizetési időszakra vonatkozóan, a fizetési időszak első munkanapját
követően jogosult a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított számláját a
Megbízó részére benyújtani. A Megbízó a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc)
napon belül köteles a Szolgáltatási Díjat átutalással a Megbízott részére, a CIB Bank
Zrt.-nél vezetett 10700440-27921603-51100005 számú számlára megfizetni.

8. Kártérítés
A Felek megállapodnak, hogy egymást mentesítik minden felelősség alól, és egymást kártalanítják.
Káraikat megtérítik mindazon kötelezettség, tartozás, kár, büntetés, követelés, költség, teher és kiadás
(ideértve többek között az indokolt ügyvédi költségeket is) tekintetében, amelyek a másik Félnél
merülnek fel, vagy amelyet vele szemben vetnek ki amiatt, mert a másik Fél a jelen Szerződés bármely
rendelkezését, kikötését vagy korlátozását nem teljesíti, vagy annak nem felel meg és azt a jelen
Szerződés szerint, vagy a vonatkozó jogszabályban megállapított határidőben nem orvosolja.
A Felek rögzítik, hogy a Megbízott nem felel azon esetlegesen felmerülő károkért, amelyek a
Programban elérhető biztosító társaságok/egyesületek érdekkörében felmerülő, a Megbízott részére a
Program megfelelő működéshez szükséges adatok késedelmes, avagy nem megfelelő szolgáltatása
kapcsán (így különösen a biztosítótársaság/biztosító egyesület a Megbízott irányában történő
információ visszatartása, félreérthető, vagy értelmezhetetlen információk szolgáltatása), avagy a
biztosítótársaság/egyesület által a biztosítási díjak kiszámítására alkalmazott, a Megbízott részére
hibásan megadott metodikákból adódóan merülnek fel.

9. Kijelentések és szavatosság vállalások
9.1

A Megbízott kijelenti és a Megbízó tudomásul veszi, hogy:
9.1.1

a Program, és annak használata során felhasznált adatbázisok a Megbízott és a
Program által támogatott biztosítótársaságok tulajdonát képezik, kivétel ez alól a 9.1.2
pontban részletezett adatbázisok;

9.1.2

A Program használata során a Megbízó által készített szerződések adatai és az
ügyféladatok Megbízó tulajdonát képezik;

9.1.3

a Program elválaszthatatlan részét képező gépjármű leíró adatbázis (az „Eurotax
Adatbázis”); az EurotaxGlass’s Magyarország Kft. (továbbiakban az „Eurotax”)
tulajdonát képezik;

9.1.4

az Eurotax Adatbázis szerzői jogvédelem alatt áll, így az Eurotax Adatbázis
felhasználása a Szerződés időtartama alatt az Eurotax tudtával, valamint az Eurotax, és
a Megbízott között létrejött külön megállapodás rendelkezéseivel összhangban
történik;

9.1.5

A CASCO díjak kiszámításához, és a CASCO modulon belül az egyes gépjárművek
pontos beazonosításához a Program az Eurotax adatbázist veszi igénybe;
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9.1.6

9.2

A fentiek alapján Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a CASCO terméket csak
saját felhasználói körében jelszóval védett felületen használhatja fel. A CASCO modult
az interneten semmilyen formában nem publikálhatja.

A Megbízó kijelenti, hogy:
9.2.1

a Megbízott által biztosított teszt felületen (http://ckb4.sktrend.hu) a Programot
megtekintette, annak műkö0dését megismerte és megértette;

9.2.2

a Megbízott részére a Programmal kapcsolatosan feltett kérdéseire és észrevételeire a
Megbízottól teljes körű és kielégítő választ, illetve magyarázatot kapott;

9.2.3

a Program a Megbízó elvárásainak megfelel, a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatások
tekintetében a Programmal kapcsolatosan további igényt nem támaszt.

10. Szerződés megszűnése
10.1

Rendes felmondás

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - bármelyik Fél a
másik Félhez intézett 30 (harminc) napos határidővel, írásbeli felmondásával megszüntetheti.

10.2

Rendkívüli felmondás

Felek rögzítik, hogy a jelen 10.2 pontban szabályozott esetekben megnyíló felmondási jogok gyakorlására
a felmondásra jogosult Fél - amennyiben ez a jelen Szerződésben másképp nincs meghatározva vagy
jogszabály, másként nem írja elő - a felmondási ok bekövetkeztéről való tudomásszerzésétől számított 8
(nyolc) Munkanapon belül köteles a szerződésszegő Felet – a következményekre figyelmeztetéssel – a
szerződésszerű teljesítésre írásban felszólítani. Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított 8
(nyolc) Munkanap eredménytelenül telik el, úgy a felmondásra jogosult Fél a szerződésszegő Fél részére
írásban megküldött 8 (nyolc) Munkanapos határidővel a jelen Szerződést felmondhatja.
10.2.1

Felmondás a Megbízott részéről

A Megbízott jogosult a jelen Szerződést a jelen Szerződés 10.2 pontjában foglaltakkal
összhangban felmondani, amennyiben

10.2.2

(i)

a Megbízó a Megbízott jogos üzleti érdekeit sérti;

(ii)

a hatályos jogszabályok által meghatározott egyéb felmondási ok alapján.

Felmondás a Megbízó részéről

A Megbízó jogosult a jelen Szerződést a jelen Szerződés 10.2 pontjában foglaltakkal összhangban
felmondani a hatályos jogszabályok által meghatározott, valamint a jelen Szerződésben
meghatározott bármely felmondási ok bekövetkezte esetén.
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11. Titoktartás
A Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozólag, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen
Szerződéssel kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi adatot, – beleértve a jelen Szerződés létrejöttét és
tartalmát és a jelen Szerződés megkötését követően igénybe vett 4. pontban meghatározott Szolgáltatást – és
egymásnak átadott valamennyi dokumentációt szigorúan bizalmasan kezelnek. Felek vállalják továbbá, hogy a
fenti adatokat nem hozzák nyilvánosságra, – kivéve bírósági vagy hatósági eljárásokat, a Felek jogi képviselőit,
illetve pénzügyi tanácsadóit – a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

12. Viták rendezése
A Felek minden, a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitát békés úton, tárgyalás útján
próbálnak meg rendezni. A Felek megállapodnak, hogy bármely a jelen Szerződést érintő vagy abból eredő
olyan jogvitát, amelyet nem tudnak 30 (harminc) napon belül tárgyalás útján békésen rendezni, bíróság elé
visznek az általános illetékességi szabályoknak megfelelően.

13. Vegyes rendelkezések
13.1

A jelen Szerződéssel a Felek között a jelen Szerződést megelőzően létrejött minden megegyezést
és megállapodást a Felek a jelen Szerződésben egyesítenek, mely önmagában teljes körűen és
átfogóan tartalmazza megállapodásaikat. A Felek a jelen Szerződést teljes körű vizsgálat után
kötik meg úgy, hogy egyik Fél sem hagyatkozik semmilyen olyan kijelentésre, nyilatkozatra,
jogszavatosságra a másik Fél részéről, amelyet a jelen Szerződés ne tartalmazna. A jelen
Szerződés az aláíró Felekre, azok jogutódaira, személyes képviselőire és engedményeseire
kötelező érvényű.

13.2

Ha a jelen Szerződés bármely feltétele vagy rendelkezése, vagy annak bármely személyre vagy
körülményre való alkalmazása – bármely mértékben – érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná
válik, az a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseit, valamint az érintett feltételnek vagy
rendelkezésnek más személyekre és körülményekre való alkalmazását nem érinti, és a jelen
Szerződés minden egyes feltétele és rendelkezése a jogszabályok által megengedett legteljesebb
mértékben változatlanul érvényben marad és végrehajtandó. Ez esetben a Felek jóhiszemű
tárgyalásokat folytatnak egymással annak érdekében, hogy a jelen Szerződést akként
módosítsák, hogy a Felek ugyanabban a helyzetben (vagy ahhoz a lehető legközelebbi
helyzetben) legyenek, amelyben akkor lettek volna, ha a fenti érvénytelenség vagy
végrehajthatatlanság nem fordul elő.

13.3

Bármely, a jelen Szerződésben nem rendezett kérdésre, a magyar jogszabályok rendelkezései
irányadóak.
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13.4

A jelen Szerződés nem módosítható, egészíthető ki vagy szüntethető meg szóban és a jelen
Szerződésben foglalt bármely rendelkezés nem tekinthető lemondottnak vagy módosítottnak,
kivéve azon Fél kifejezett írásbeli hozzájárulása alapján, akivel szemben az adott lemondást vagy
módosítást érvényesíteni kívánják.

13.5

A Felek kijelentik, hogy a Szerződés tartalmát megismerték, és azt, mint akaratuknak mindenben
megfelelőt 2 (kettő) példányban jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. szeptember 8.

____________________________________________
SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság
mint Megbízott
képviseletében
Nagykereki-Kerekes Zoltán

____________________________________________
Korlátolt Felelősségű Társaság

mint Megbízó
képviseletében
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1. számú melléklet

Az igénybe vett Extra szolgáltatások árazása
A feltűntetett árak minden esetben nettó árak!

Szolgáltatás
megnevezése

Felhasználók száma
1-9

10-24

25-49

49 felett

5.000,- Ft/hónap

9.000,- Ft/hónap

15.000,- Ft/hónap

20.000,- Ft/hónap









1.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap

3.000,- Ft/hónap

4.000,- Ft/hónap









1.000,- Ft/hónap

1.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap









1.000,- Ft/hónap

1.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap









Évfordulós
szerződések
listázása

1.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap

3.000,- Ft/hónap

4.000,- Ft/hónap









Papíralapú
dokumentumok
kezelése

1.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap

3.000,- Ft/hónap

4.000,- Ft/hónap









Partnertörzs

11
Szerződések
örökítése
Felhasználói jogok
telephelyen belüli
megosztása

Telephely vezető
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Saját
dokumentumok
feltöltése a
dokumentumtárba
Ügyfél
dokumentumok
feltöltése,
csatolása a
szerződésekhez

E-learning
(biztosítói anyagok
felhasználása + saját
anyagok publikálása)

E-learnig
(csak biztosítói anyagok
felhasználása)

Egyedi biztosítói
beállítások

WEB Trend
Modul

Telefonos
ügyfélszolgálat
igénybevételének
lehetősége

2.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

3.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

4.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

5.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap









2.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

3.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

4.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

5.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap









10.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

19.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

35.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap

50.000,- Ft/hónap
+ 400,Ft/Gbyte/hónap









2.000,- Ft/hónap

5.000,- Ft/hónap

10.000,- Ft/hónap

20.000,- Ft/hónap









1.000,- Ft/hónap

2.000,- Ft/hónap

3.000,- Ft/hónap

4.000,- Ft/hónap









5.000,- Ft/hónap

9.000,- Ft/hónap

15.000,- Ft/hónap

20.000,- Ft/hónap









25.000,- Ft/hónap

25.000,- Ft/hónap

25.000,- Ft/hónap

25.000,- Ft/hónap
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Megbízó tudomásul veszi, hogy az 1. számú mellékletben megjelölt kiegészítő modulok nem képezik az
alapszolgáltatás részét, és azokért jelen mellékletben meghatározott szolgáltatási díjak megfizetését magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2015. január ____

____________________________________________
SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai
Korlátolt Felelősségű Társaság
mint Megbízott
képviseletében
Nagykereki-Kerekes Zoltán

_________________________________________
Közvetítő cég elnevezése

mint Megbízó
képviseletében
Cégjegyző neve
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