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UZEMELTETESI MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről

Vending Hungary Kft.

Székhelye: 1191. Budapest, Kazinczy utca 4.

Adóigazgatási száma: 60287401-1-43

Cégjegyzékszáma: 01-09-172418

Képviselője: Balázs Péter

mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető),másrészről

Cég neve:

Székhelye:
Zuglói Közbiztonsági 

KFT(D
1145 Budapest LakyAdolf u. 36 

rén- 23084454-2-43 '
Adóigazgatási száma: cg: 01-09-952185

Képviselője: c: | cm

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
(a továbbiakban együtt, mint: Szerződő Felek) között az alábbi feltételek 
mellett:

1. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások

1. 1. Az üzemeltető vállalja a saját tulajdonát képező automata / 
automaták kihelyezését, telepítését, valamint annak üzemeltetését.
1. 2 Az üzemeltető vállalja - kávéautomata esetében - az ingatlan 
vízhálózatához (a megrendelő által már kiépített vízkiálláshoz) mosógép
csatlakozón keresztül történő csatlakozást, egy flexibilis műanyagból 
készült vezeték felhasználásával. (Alternatív megoldásként megjelölhető a 
tartályról történő üzemeltetés, olyan üzemeltetési pontok esetében, ahol a 
hálózatról történő vízellátás nem megoldható.)
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1. 3. Az üzemeltető vállalja, a gép / gépek folyamatos takarítását, 
karbantartását, meghibásodás esetén annak szervizelését, valamint a 
költségmentes kiszállást a bejelentéstől számított 24 órán belül.
1. 4. Az üzemeltető vállalja, hogy a töltőanyagok, - és ez által az 
automatából kapható italok / ételek - minőségén (prémium minőség) nem 
változtat.

2. A működési és fenntartási költségek, azok viselése.
esedékessége, fizetésének módja

2. 1. Az üzemeltető vállalja a gép kihelyezését, karbantartását, töltését és 
szervizelését. Az ebből adódó költségek a Megrendelőre nem terhelhetők.
2. 2. A megrendelő kijelenti, hogy az üzemeltetőt sem bérleti díj, sem 
egyéb költség nem terheli a gép üzemeltetéséből adódóan.
2. 3. A megrendelő, a szerződésébe foglalt címre (megrendelő telephelye) 
kizárólagos működési jogot biztosít az üzemeltetőnek - ital, étel, valamint 
darabáru-automaták működtetése - vonatkozásában, azaz kijelenti, hogy 
jelen szerződés érvényessége alatt, azonos tevékenységi körrel, bíró 
céggel nem szerződik.

3. A jelen együttműködési megállapodás időbeni hatálya.
megszűnésének módjai, felmondása.

3. 1. A szerződő felek határozatlan időre szerződnek.
3. 2. A szerződés jelen megállapodáson feltüntetett dátumtól lép 
érvénybe.
3. 3. A szerződés felmondási ideje 60 nap. Az üzemeltető vállalja, hogy a 
felmondási nyilatkozat kézhezvételét követően, a 60. nap eltelte előtt, az 
automatát / automatákat költségmentesen leszereli és elszállítja.
3. 4. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor 
felülvizsgálati javaslatot tegyen az megrendelő irányába, amennyiben a 
havi forgalom nem éri el - az üzemeltetési üzletpolitika alapján 
meghatározott minimumot - 350 eladott poharat.

4. Az együttműködés kezdete.

4. 1. Az együttműködés kezdetének dátuma 2014. január 10.
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A Szerződő Felek a jelen Üzemeltetési Megállapodást annak elolvasása és 
közös értelmezése után, alulírott helyen és időben, mint szándékaikkal és 
szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Megjegyzés:

VENDING HUNGARY KFl. 
1191 Bp Kazinczy u 4 9/40

Balázs Péter 
Vending Hungary Kft.

Budapest, 2014. 04.
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