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Weboldal
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10405004 - 50526576 - 51701000
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Az előfizető adatai

Előfizető neve / Cégnév:
Székhely:
Postázási cím:
Adószám:
Kapcsolattartó név:
Telefon:
E-mail cím:

A szerződés tárgya és időtartama

A Szolgáltató az Előfizető részére interneten keresztül használható számlázó program használatát
biztosítja a mindenkor érvényben lévő www.omnt-szamla.hu oldalon meghatározott díjszabás alapján.
A Szolgáltató és az Előfizető közötti előfizetői jogviszony jelen Szerződés mindkét fél által történő
aláírásával jön létre, jelen szerződés az aláírás dátumától számított határozatlan időtartamra.
A számlázó program az omnt-program.hu weboldalon keresztül használható, amelyhez működő
internetkapcsolat és a Szolgáltató által minimálisan ajánlott hardver és szoftver környezet szükséges.

Az Előfizető a számlázó programot (annak online jellegének köszönhetően) korlátlan számú eszközről
(számítógép, laptop, táblagép, stb.) használhatja. A számlázó program (továbbiakban szolgáltatás) a
hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő módon hozza létre és állítja ki az Előfizető által rögzített
adatokkal a számlát. Az erre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a Szolgáltató az előfizetést
követően küldi meg az Előfizető részére.

Szolgáltató a számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a
Felhasználó
által
igénybevett,
megrendelt
szolgáltatáscsomag
tartalmaz.
Az
egyes
szolgáltatáscsomagok mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat
Szolgáltató a Honlapján, a www.omnt-szamla.hu oldalon teszi közzé.

Jogszabálykövetés

A Szolgáltató vállalja, hogy a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő működést biztosítja
(rendeltetésszerű használat mellett) az Előfizető részére az előfizetett időszak teljes egészére. A
jogszabályi változásokból következő frissítéseket, fejlesztéseket díjmentesen elvégzi.
Jelen szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató megküldi a számlázó program jogszabályi
megfelelőségéről szóló nyilatkozatát az Előfizető részére. Az Előfizető a szolgáltatás nyújtásának
időtartama alatt bármikor kérheti a Szolgáltatótól a nyilatkozat postai úton történő megküldését.

Terméktámogatás

A Szolgáltató az online számlázó program használatához díjmentes terméktámogatási szolgáltatást
nyújt. A terméktámogatási szolgáltatás a következőkből áll:
a. A Szolgáltató biztosítja a számlázó program használatához szükséges dokumentációkat, a
Felhasználói kézikönyvet. A mindenkori Felhasználói kézikönyvet és egyéb dokumentációkat
a honlapján teszi közzé, mely a www.omnt-szamla.hu/hasznos oldalról tölthető le PDF
formátumban.
b. A Szolgáltató díjmentes telefonos ügyfélszolgálatot biztosít az előfizető részére,
munkaidőben, minden munkanap reggel 8 órától délután 17 óráig. Az ügyfélszolgálat
telefonszáma: 70/770-7540
c. Az Előfizető továbbá díjmentes segítségnyújtást kérhet elektronikus úton a gabor@omnt.hu email címen. A terméktámogatási szolgáltatás része a Szolgáltató honlapján, a www.omntszamla.hu/kapcsolat oldalon lévő Kapcsolat űrlap biztosítása, melyen keresztül szintén kérhet
segítséget az Előfizető.
A Szolgáltató a számlázó program könnyebb kezelése, és felhasználói élményének, tudásának
javítása érdekében egyéb, nem a jogszabályokkal kapcsolatos fejlesztéseket és frissítéseket is végez
a számlázó programban.

Adatmentés, adattárolás

A számlázó programba felrögzített adatok bizalmas információnak minősülnek, erre tekintettel a
Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Előfizető által rögzített minden adatot, információt, dokumentációt
bizalmasan, üzleti titokként kezel. A Szolgáltató a számlázó programban rögzített összes adatot
bizalmasan kezel, harmadik fél részére át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás adattartalommal, illetve nem rendeltetésszerű használat
útján kiállított számlákból adódóan keletkezett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató által végzett adatmentés folyamatos, technikai hiba esetén maximum 24 órával korábbi
állapot visszaállítására van lehetőség.
Technikai hiba esetén a Szolgáltató lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy
az adatok helyreállítása a legkevesebb időt vegyen igénybe és mielőbb biztosítani tudja a szolgáltatás
ismételt használatát.

Adatmódosítás

Az Előfizető a számlázó programban bármikor megváltoztathatja saját adatait kivéve a cégnevét és
annak adószámát. (A két adat módosításának korlátozása azért került bevezetésre, hogy egy
Előfizető ne állíthasson ki számlát egy másik Előfizető cégének nevében) Amennyiben az Előfizető
fent említett két adata megváltozna, úgy az Előfizető kérésére a Szolgáltató az adatok hitelességét
ellenőrzi, majd díjmentesen módosítja azokat.

Szerződés megszűnése

A szerződő felek az előfizetés időtartama alatt bármikor jogosultak a szerződés felbontására. Az
Előfizető kérésére a szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a számlázó programba bevitt adatokat
(adatbázis) elektronikusan átadja az Előfizetőnek, melyről írásos jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató
felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a számlakibocsátó (ez esetben az Előfizető) bizonylatmegőrzési
kötelezettségének, akkor tesz eleget, ha a számlázó programból kiállított, kinyomtatott papír alapú
számlákat őrzi meg. Az átadott adatbázisban lévő pdf formátumú számlaképek nem minősülnek
számlának, mivel a programból számítástechnikai eszköz útján előállított papír alapú számlák
készíthetőek, melyek nem azonosak az elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus
számlákkal.

Vis Major

Minden olyan külső, elháríthatatlan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem
tudnak, és a szerződés teljesítését befolyásolja, a szerződés szempontjából a Felek Vis Majornak
tekintik. Ilyen körülmények kifejezetten, de nem kizárólagosan:
o
o

Árvíz, belvíz, földrengés, járvány, hurrikán, tornádó, villámcsapás, internetes adatszolgáltatók
cselekedetei, vagy mulasztásai, állami hatóságok tevékenysége, vagy mulasztásai,
Hadüzenettel, vagy hadüzenet nélkül folytatott háború, zendülés, polgári zavargás, invázió,
fegyveres konfliktus, terrorista-, vagy szabotázscselekmények.

Vis Major előfordulása esetén, illetve ha annak bekövetkezése előre látható Feleknek haladéktalanul
írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát,
valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Záró rendelkezések

Előfizető kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy a Szerződést
megismerte, a Szolgáltatás lényegét megértette.
Jelen szerződés aláírásával Felek kijelentik és elismerik, hogy a Szerződésben foglaltakkal
egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Előfizető és Szolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük fennálló vitás kérdéseket tárgyalásos úton
rendezik. A jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.

Budapest, 2012.06.04.

…………………………………………..

Előfizető

…………………………………………..

Szolgáltató
Online Management Kft.

