
                         

RÉSZLETFIZETÉSI SZERZŐDÉS  Lebonyolító cég:…………………………………. 
 

Amely létrejött egyrészről a LA Pénztárgép Kft. (1089 Budapest Kőris u. 27. fsz.1. adsz: 24665359-2-42 
Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt: 10918001-00000097-07970003) mint Eladó, másrészről 

 
 Vállalkozó neve/Cég neve:………………………………………………………………………...……………..….. 

Székhely címe:…………………………………………………………………………………..……………...……. 

Adószám:………………………………………………………………………………………..….………………… 

Telephely címe:………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám:……………………………………………………………………….……………...…………………. 

E-mail cím:………………………………………………………………………….……………..…………………. 

Képviselő/Vállalkozó Személyi ig.szám:…………………………...……………………………..………………… 

Képviselő/Vállalkozó Lakcím:...…………………………………………………………………..………………... 
 

      pénztárgép Vevő között az alábbi feltételek szerint: 
     1./A Vevő az alábbi szerződés alapján megvásárolja az Eladó per és tehermentes tulajdonát képező alább 

részletezésre kerülő online pénztárgépet. 
 

AP szám:........................................................... Gyári szám: …............................................................................. 
Típus:……Cashcube Pro..…………………………………….. 

A pénztárgép  bruttó vételára:……………. 210.000 Ft….…..…. 
Üzembe helyezési díj bruttó:………..…..…... 12.700 Ft…………    (üzembe helyezést végző szerviz számlázza) 
Összesen fizetendő:………………….……..  222.700 Ft……..…. 
 

2./Szállítási határidő…...................................  Darabszám:  ……………... 
 

3./A szerződés aláírását követően Vevőnek az üzembe helyezési díjon kívül nem kell más költséggel kalkulálnia.  
 

4./A Vevő a pénztárgépet 12 egyenlő részletben fizeti, melynek első részlete az üzembe helyezés dátumától 
számított egy hónap múlva esedékes és havonta ciklikus. 

 
 

I. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

II. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

III. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

IV. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

V részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

VI. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

VII. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

VIII. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

IX. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

X. részlet:  17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

XI. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

XII. részlet: 17.500 Ft                        fizetési határidő: ……………..……….……………….utalásos teljesítés 

 

5./ A Felek elfogadják, hogy a Vevő a havi részlettörlesztésektől pozitív irányba eltérhet a havi részlet egész 
számú többszörösével, így a futamidő a Vevő igénye szerint rövidíthető. A Vevő ebben az esetben is elfogadja, 
hogy a befizetett törlesztés, havi törlesztésnek minősül és a 6. pontban szereplő feloldó kódot ebben az esetben is 
csak 1 hónapra kapja meg. 
 
6./A Vevő – figyelemmel a 8. pontban foglalt Eladói tulajdonjog fenntartásra - tudomásul veszi, hogy a pénztárgép 
működése az esedékes részletek pontos határidőben történő teljesítésétől függ, a vételár teljes kiegyenlítéséig, így 
a folyamatos működés biztosításához az aktuális részletet a szerződésben szereplő határidő előtt kell elutalni, 
akként, hogy a megadott részlet a határidőig az Eladó számláján jóváírásra kerüljön. Eladó a befizetés jóváírását 
követően haladéktalanul elküldi a Vevő részére a feloldó kódot, amely a pénztárgép további működését biztosítja. 
Szerződő felek már most megállapodnak, hogy amennyiben a Vevő a megadott részlet megfizetésével 
késedelembe esik és a pénztárgép a feloldó kód hiányában leáll, a Vevő ebből eredően kártérítési és más igény 
érvényesítésére nem jogosult. 



                         

 
Amennyiben a részletfizetés a Vevő részéről elmarad és erre fizetési felszólítást kell az Eladónak kiadnia, ezért 
felszólításonként 787Ft+áfa adminisztrációs díjat számít fel. 

 
7./ Az eladó a pénztárgép átadásakor a teljes vételárról ad számlát az idevonatkozó előírásoknak megfelelően. 

 
 8./ A vételár teljes kiegyenlítéséig az Eladó, a gép tulajdonjogát fenntartja, de a kárveszélyt – mivel a pénztárgépet 

a Vevő használja és tartja kizárólag a birtokában - a Vevő viseli. Ennek megfelelően a kezelési és használati 
utasítás szerint jogosult a gép rendeltetésszerű használatára az e szerződésben és a gépnaplóban rögzített üzemelési 
helyen. Megsemmisülés vagy elvesztés esetén a kárveszély a Vevőt terheli. Ebben az esetben az Eladó jogosult a 
teljes kárának egyösszegű megtérítését követelni. 

 
9./A NAV felé történő adat-kommunikációhoz szükséges zárt láncú internet szolgáltatás díja a pénztárgép 
átvételétől kezdődően a Vevőt terheli, megkötését, a szolgáltató nevében, az átadás alkalmával, az üzembe 
helyezést végző szerviz végzi. 

 
10./Az Eladó a Vevő nem szerződésszerű teljesítése esetén – amennyiben a szerződésszegő állapot 60 napot 
meghaladó mértékben áll fenn – Eladó jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú akaratnyilatkozattal elállni. Az 
elállás esetén a felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult költségeinek felszámítása mellett, a gépet az 
üzemelés helyéről elszállítani vagy elszállíttatni, valamint a vételár 20%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási 
kötbért érvényesíteni. Eladó jogosult a kötbér összegét a Vevő által már megfizetett vételárrészletek összegébe 
beszámítani. Az Eladó szállítás során felmerülő fix költsége 20.000+Áfa. Amennyiben az elszállítást a Vevő 
meghiúsítja, vagy a telephelyen a pénztárgép nem fellelhető, az Eladó jogtalan használat miatt / ismeretlen helyen 
lévő gép esetében sikkasztás miatt/ jogi, rendőrségi és NAV eljárást kezdeményez.  
Kirívó szerződésszegés esetén (ilyen például a megállapodott részlet nem fizetése felszólítás ellenére sem) az 
eladó jogosult a hátralévő részleteket figyelmen kívül hagyva a hátralékot egy összegben követelni a vevőtől. 
Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 30 napos részletfizetési ciklus díjfizetés nélkül telik el, abban az 
esetben a pénztárgép működése blokkolódik, azzal nyugta nem adható ki. 

 
11./ Jogi személy Vevő képviselője, jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy az Eladó követeléseiért készfizető 
kezességet vállal és – mint készfizető kezes teljes vagyonával felel. A jogi személy Vevő képviselője kijelenti, 
hogy a készfizető kezesség intézményét és az azt szabályozó jogszabályokat ismeri, elfogadja és vállalja. 

 
12./ Az Eladó szavatosságot vállal a gép per-és tehermentességéért. Eladó a jelen szerződésben foglalt pénztárgép 
tekintetében az átadás időpontjától számított 12 hónap jótállást vállal, amelyet Vevő akként jogosult igénybe 
venni, hogy a pénztárgép meghibásodása esetén köteles a hibát az Eladó által megnevezett szerviznek bejelenteni. 
A jótállás érvényesítésének feltétele a fenti 4. pontban foglalt vételárrészletek szerződésszerű teljesítése a hibát 
megelőzően és a jótállás Eladó általi teljesítésének ideje alatt is. Amennyiben Vevő vételárrészlet tekintetében 
fizetési késedelembe esik a késedelem idejére Eladó mentesül a jótállási kötelezettség teljesítése alól 

 
13./A fenti adatokban beállt változás esetén a Vevő 5 napon belül köteles értesíteni az Eladót.  

              
 
……………………………..….   202..  ……………………   ……….             

 

 

 

 

………………………………….      ………………………………                                                                                                                                                                                                        
Eladó vagy az eladó képviselője                             Vevő vagy képviselője 
      

                 P.H.             P.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                         

Tájékoztató a részletre vásárolt pénztárgépekhez 
 

 
A részletfizetéses pénztárgépek esetén un. licence-k (fizetési határidő) kerülnek beállításra 

üzembe helyezéskor. 

Az Ön által aláírt bérleti/részletfizetési szerződés 30 napos fizetési ciklust határoz meg, ami azt 

jelenti, hogy (figyelembe véve a hétvégi napokat) 35-40. naponként leáll a pénztárgépe az 

aktuális vételár rész vagy bérleti díj kiegyenlítéséig. 

Amennyiben az esedékes kötelezettség befizetésre került, és a szerződésben magadott email 

címen nem kapott kódot, úgy  kérem, hogy hívja a  

 

06-1-786-7632 vagy 06-1-786-3125 

  

telefonszámokat, ahol kollegánk adni fog Önnek egy kódot, amely beütésével a pénztárgép 

azonnal működésbe hozható. 

Lehetősége van a leállás előtt is feloldó kódot kérni, így elkerülhető a blokkolt állapot okozta 

kellemetlenség!  

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az aktuális részlet nem, vagy nem teljes 

összegben érkezett befizetésre, rendszerünk nem biztosítja a feloldó kódot, így ez esetben 

kollégáink nem tudnak segíteni a blokkolás feloldásában. 

30 napon túli késedelem esetén az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) felfüggesztésre 

kerülhet, melynek ismételt aktiválása csak jelentős többlet költséggel lehetséges. A 60 

napon túli késedelem esetén az AEE-t visszavonhatatlanul blokkoljuk, és az ebből 

származó költségek a felhasználót terhelik. A termék árának teljes kiegyenlítéséig a 

pénztárgép a Forgalmazó tulajdonát képezi! 

60 napon túli tartozás esetén a pénztárgépet a helyszínről a felhasználó költségére 

elszállítjuk, meghiúsulás esetén, minden esetben rendőrségi, a jogtalan használat miatt 

NAV eljárást kezdeményezünk. 

Tájékoztatjuk, hogy az online pénztárgép felügyeleti rendszer az Ön által üzemeltetett 

készüléknek jelzi a pillanatnyi földrajzi helyét. 

 

…………………….…, 202..   ……………………..     …………… 

 

A tájékoztatóban foglaltakat megértettem és azokat magamra nézve kötelező jelleggel 

elfogadtam. 

 

 

………………………………………… 
   Felhasználó vagy képviselőjének aláírása      P.H. 
          

Utalásos fizetés esetén a következő megjegyzéseket szíveskedjen írni az átutalás megjegyzés rovatába: 
 
I. részlet esetén: AP szám +Pénztárgép részlet 1                     UniCredit Bank Zrt: 
II. részlet esetén: AP szám +Pénztárgép részlet 2            10918001-00000097-07970003 
III. részlet esetén: AP szám +Pénztárgép részlet 3 
. 
XII. részlet esetén: AP szám +Pénztárgép részlet 12 


