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Díjszabás – BP  
 

a B-Payment Szolgáltató Zrt. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42.; cégjegyzékszám: 01-10-047882; adószám: 
24722137-2-42; IBAN: HU59162001991152928800000000) 
által kötött Eszköz használatára vonatkozó szerződéshez - BP (továbbiakban: Díjszabás-BP)  

 
I. 

1. A technikus kiszállási díja az eszközhöz (a 
kiszállási díj nem kerül felszámolásra, ha 
az eszközhöz való kiszállás szükségesnek 
bizonyult, mert az eszköz hibáját nem 
lehetett távoli hozzáféréssel elhárítani, és 
a hibát nem a Partner vagy egy harmadik 
személy okozta); az eszköz 
újratelepítésének  díja (az újratelepítés a 
korábban kihelyezett eszköz újbóli 
telepítését jelenti, kivéve azt az esetet, ha 
ennek az oka az eszköz hibaelhárítását 
követő telepítés); az telepített eszköz új 
eszközre cserélésének díja, ha a cserét a 
Partner kéri (a díj nem kerül felszámításra, 
ha az eszköz cseréjét az eszköz olyan 
elháríthatatlan hibája indokolta, amelyet 
nem a Partner vagy egy harmadik személy 
okozott); az eszköz kezelőjének oktatási 
díja (a díj a szerződéskötést követő első 
képzés esetében nem kerül felszámításra) 
17.500 Ft + ÁFA minden fent 
meghatározott tevékenységre, amelyhez 
az ÁFA mértékét a hatályos jogszabályok 
határozzák meg. 

2. Az kihelyezett (telepített) eszköz 
leszerelése eszközönként 17.500 Ft + ÁFA, 
amelyhez az ÁFA mértékét a hatályos 
jogszabályok határozzák meg. 

3. Adott naptári hónapról szóló 
tranzakciótörténet postázási díja 1.750 Ft 
+ ÁFA, amelyhez az ÁFA mértékét a 
hatályos jogszabályok határozzák meg. 

4. A technikus indokolatlan kiszállásának díja 
17.500 Ft + ÁFA kiszállásonként, amelyhez 
az ÁFA mértékét a hatályos jogszabályok 
határozzák meg. A technikus útja akkor 
minősül indokolatlannak, ha az eszköz 
bevizsgálása során nem talál hibát (pl. ha 
a bejelentett hibát az okozza, hogy 
kommunikációs hálózat hibájából az 
eszköz nem tudott csatlakozni a fizetési 
elszámoló központhoz). 

5. A Partner ÁSZF-ből vagy jogszabályokból 
eredő kötelezettségeinek megszegéséért 
felszámolt díj - különösképpen, de nem 
kizárólagosan az eszköz használatának idő 
előtti beszüntetése, 0 Ft összegű forgalom 
a telepített eszközön az utolsó két 
hónapban, 15 napot meghaladó 
késedelem a bérleti díj fizetésében, és 
egyebek esetén: 52.500 Ft + ÁFA, 
amelyhez az ÁFA mértékét a hatályos 
jogszabályok határozzák meg. A szerződés 
idő előtti megszüntetése a Partner által azt 
jelenti, hogy a Partner az ÁSZF-BP VI. 
Cikkének 4. és 5. pontjában 
meghatározott határidő lejárta előtt 
mondja fel a szerződést. 

6. A jelen Díjszabás-BP értelmezésében, ha 
másként kifejezetten nincs jelölve, a díjak 
összege ÁFA nélküli nettó összeg, 
amelyhez az ÁFA mértékét a hatályos 

jogszabályok - különösképpen az ÁFA 
törvény - határozzák meg. 

7. A Szolgáltató a jelen Díjszabás-BP szerint 
a Partnerre terhelt díjakról – választása 
szerint - papíralapú számlát vagy 
elektronikus számlát állít ki, rendszerint a 
díjfizetés alapjául szolgáló eseményt 
követő 14 napon belül (az esemény napja 
az a nap, amelyen a Partner olyan 
tevékenységet végez, amely alapján 
díjfizetésre kötelezhető, hacsak a díj 
jellege más kezdőnapot nem indokol); 
Szolgáltató ugyanakkor jogosult a számlán 
több díjtételt is szerepeltetni. A számla 
vagy elektronikus számla fizetési 
határideje a kiállításától számított 14 nap. 

 
II. 

1. A jelen Díjszabás-BP rendelkezései 
felülírják az ÁSZF-BP rendelkezéseit, és 
abban az esetben, ha a jelen Díjszabás-BP 
és az ÁSZF-BP rendelkezései között 
ellentmondás lenne, a jelen Díjszabás-BP 
rendelkezései az irányadók. A szerződés 
rendelkezései felülírják a jelen Díjszabás-
BP rendelkezéseit, és abban az esetben, 
ha a szerződés és a jelen Díjszabás-BP 
rendelkezései között ellentét mutatkozik, a 
szerződés rendelkezései az irányadók. 

2. Szolgáltató jogosult a jelen Díjszabás-BP-t 
egyoldalúan módosítani, kiegészíteni, 
törölni vagy helyettesíteni, ha azt a 
jogszabályi környezet, a piaci helyzet, az 
üzletpolitika változása indokolja, vagy 
saját hatáskörben így dönt (a 
továbbiakban: "Díjszabás-BP változása"). 
Szolgáltató a Díjszabás-BP változásáról 
köteles a Partnert értesíteni; egyúttal a 
www.b-payment.hu oldalon közzétéve 
meg kell határoznia a Díjszabás-BP 
változásának hatályba lépését és 
érvényességét, másrészt általános 
esetben 8 nappal a Díjszabás-BP 
változásának hatályba lépése előtt a 
szerződés fejlécében meghatározott címre 
küldött e-mailben tájékoztatnia kell a 
Partnert a Díjszabás-BP változásáról. A 
Díjszabás-BP változása nem teszi 
szükségessé a szerződés írásos 
kiegészítését. 

3. Ha a Partner nem ért egyet a Díjszabás-BP 
változásával, legkésőbb a Díjszabás-BP 
változás hatályba lépését megelőző 
munkanapon jogosult írásban elállni a 
szerződéstől, és ebben az esetben 
legkésőbb a Díjszabás-BP változás 
hatályba lépését megelőző munkanapon 
kézbesítenie is kell a szerződéstől való 
elállást tartalmazó nyilatkozatot, 
máskülönben a Partner elállási joga lejár. 
Ha a Partner nem él a szerződéstől való 
elállásra vonatkozó jogával a jelen 
pontban meghatározott időn belül, az a 

Díjszabás-BP változásának elfogadását 
jelenti. 
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