
 
 
    

www.ingenico.com 
 

 

Szerződéses adatlap 
Szolgáltató: Ingenico Hungary Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. 
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám: 01-09-733067 
E-mail: customercare_hu@ingenico.com 
 

Kereskedő neve   Ker.kapcs.tartója    

Ker.irányitószám   Ker.kapcs.tartó telsz.    

Ker.város   Ker.kapcs.tartó email    

Ker.utca      

Ker. adószám   Terminálazonosító    

 
A fent megadott adatok helyesek, a TMS Szolgáltatást megrendelem. A TMS Szolgáltatás díjának 
megfizetését a kiállított számla ellenében, az ÁSZF 7.6. pontjában foglaltak szerint vállalom.  
A szerződéses adatlap aláírásával elfogadom az Ingenico által a terminál menedzsment szolgáltatásra, 
valamint a kiegészítő szolgáltatásokra irányadó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) és 
kijelentem, hogy az Ingenico adatkezelési tájékoztatóját megismertem. A dokumentumok elérhetőek az 
Ingenico weboldalán, az alábbi linken:  
www.ingenico.com/hungary/dokumentumok  
 
TMS szolgáltatás az ÁSZF szerinti Határozott Időtartamra: 9 000 Ft + Áfa   
 
Kelt: ______________________, ___________________  
 

aláírás / pecsét  
 
 
 
-------------------------------------  
név  
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Mobil terminálhoz SIM Kártya Szolgáltatás megrendelése:  
Megrendelem az Ingenico-tól a terminálban használható (SIM) adatkártyát, melynek éves díja 9000 Ft + 
Áfa. A SIM Kártya a Vodafone hálózatát használja. A SIM Kártya Díj megfizetésének elmulasztása esetén 
Ingenico jogosult – választása szerint – vagy a kártyán keresztül nyújtott adatforgalmi szolgáltatást 
önmagában vagy a TMS Szolgáltatással együtt megszüntetni. Ilyen esetben Ingenicot a következményi 
károkért semmilyen felelősség nem terheli.  
 
 
 

-------------------------------------  
aláírás / pecsét  
 
 

-------------------------------------  
név  

 
 
 

Az ÁSZF-et (és annak mellékleteit, így különösen az jelen adatlapon feltüntetett díjakat) az Ingenico – az 
ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint – egyoldalúan módosíthatja. Az Ingenico a módosításokról a 
Megrendelőt köteles az ÁSZF rendelkezései szerint tájékoztatni. A módosítás a Felek között azt követő 15. 
napon lép hatályba, amelyen az Ingenico a módosított ÁSZF-et a honlapján közzéteszi.  
A TMS Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés a Felek között akkor lép hatályba, amikor a hiánytalanul 
kitöltött, megfelelően aláírt és megküldött szerződéses adatlapot az Ingenico kézhez veszi. Az adatlap az 
Ingenico részére megküldhető tértivevényes postai vagy futárpostai küldeményben, illetve e-mailben is, a 
kézbesítést igazoló automatikus üzenetküldés (return receipt) beállítása mellett. A Szerződés a hatályba 
lépését követő naptári hónap első napjától számított 12 hónapos határozott időtartamra jön létre, amely 
időtartam az ÁSZF 3.4. pontjában foglaltak szerint korlátlan alkalommal további (12 hónapos) Határozott 
Időtartamokkal meghosszabbodhat.  
Megrendelő az ÁSZF alábbi rendelkezéseit, azok elolvasását és értelmezését követően a jelen 
szerződéses adatlap aláírásával kifejezetten, külön is elfogadja:  
- az ÁSZF-nek a Szolgáltatás Induló Napjára, valamint a Szerződés időtartamára irányadó 3.2. és 3.4. 
pontját; 
- az ÁSZF-nek a Vállalkozó felelősségének korlátozásáról szóló 4.2., 4.3., 4.4 és 6. pontját;  
- az ÁSZF-nek a díjazásra vonatkozó 7. pontját; 
- az ÁSZF-nek a Szerződés megszűnésére és módosítására vonatkozó 9. pontját.  

* * * 

Az alábbiakban kérjük, hogy aláírásával jelezze, amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelőnek a 
jelen adatlapon feltüntetett adatait, valamint annak tényét, hogy az Ingenicoval a Szerződés szerinti 
szolgáltatás vonatkozásában jogviszonyban áll(t) a Megrendelő, a Szerződés bármely okból történő 
megszűnése esetén Magyarország területén szolgáltatást nyújtó, magyarországi vagy az Európai Unió 
valamely tagálamában bejegyzett harmadik fél pénzügyi intézmény vagy pénzforgalmi szolgáltató (a 
továbbiakban együttesen: Intézmény) részére átadja. Az adatok átadásának célja az, hogy az Intézmény a 
Megrendelővel pénzforgalmi szolgáltatások, vagy azt kiegészítő egyéb szolgáltatások (így különösen 
terminál menedzsment szolgáltatás) nyújtása érdekében történő szerződéskötés céljából a Megrendelőt 
felkeresse. Az adatok átadását követően az Intézmény az adatokat az Ingenico-tól függetlenül, önállóan 
kezeli. Az Ingenico-t az Intézmény általi adatkezelésért felelősség nem terheli.  
 
A hozzájárulás megadása nem kötelező. Amennyiben hozzájárulását nem adja meg, az Ingenico a 
Megrendelő semmilyen adatát nem osztja meg az Intézménnyel. A hozzájárulás önkéntes és – az adatok 
átadásáig – bármikor visszavonható az Ingenico részére a fenti e-mail címre küldött elektronikus levélben 
vagy tértivevényes postai levél útján.  
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Amennyiben a Megrendelő fenti adatai között természetes személyre vonatkozó személyes adatok is 
találhatók (pl. ha a Megrendelő egyéni vállalkozó vagy a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címben 
természetes személy neve szerepel), a jelen hozzájárulást az érintett természetes személynek (a 
továbbiakban: Érintett) is külön alá kell írnia, ha az Érintett a Megrendelővel nem azonos. Az Ingeniconak 
a személyes adatok kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója elérhető a 
www.ingenico.com/hungary/dokumentumok linken.  
 
Kijelentem, hogy önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában a fenti adattovábbításhoz kifejezetten 
hozzájárulok. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A HOZZÁJÁRULÁSÁT NEM KÍVÁNJA MEGADNI, AZ ADATLAPOT 
A LENTI ALÁÍRÁSI MEZŐKBEN NE ÍRJA ALÁ! 
 

Kelt:  
 
 

 Kelt:  

Megrendelő aláírása:  
 
 
 
_________________________________________ 

 Érintett aláírása (amennyiben nem azonos a 
Megrendelővel):  
 
 
_____________________________________ 

Megrendelő képviselőjének neve:  
 
Megrendelő neve:  

 Érintett neve:  
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