ELFOGADÓHELYI SZERZİDÉS
mely létrejött egyrészrıl
a Ha-Mi-Összefogunk Korlátolt Felelısségő Európai Szövetkezet SCE
(9400 Sopron, Széchenyi tér 12., cégj.szám: 08-23-000001/7 adószám: 14957857-2-08 )
képviseli:
( a továbbiakban: a „Szövetkezet”); valamint:
cégnév: …………………………………………………………………………………
székhely: ………………………………………………………………………………..
cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………….
adószám: ………………………………………………………………………………
képviseli: ………………………………………………………………………………
(a továbbiakban: „Elfogadóhely”) között az alábbiak tárgyában:
ELİZMÉNYEK:
a. A Szövetkezet Kékfrank utalványokat bocsát ki és vált vissza.
b. A Kékfrank utalványok célja a helyi gazdaság, különös tekintettel Sopron és vonzáskörzete
fejlesztése olyan helyi elszámolási eszköz kibocsátása útján, amely a helyben elıállított
termékek és nyújtott szolgáltatások igénybevételére ösztönöz.
A fentiekre tekintettel a felek megállapodnak az alábbiakban:
1. Az Elfogadóhely a Szövetkezet Mőködési Szabályzatában („Mőködési Szabályzat”) meghatározott
Elfogadóhelyként csatlakozik a Kékfrank utalványok elfogadásához.
Az Elfogadóhely megismerte a Szövetkezetnek a Kékfrank utalványok kibocsátására,
forgalmazására, kezelésére, visszaváltására vonatkozó Mőködési és Értékkezelési Szabályzatát
(együttesen: a „Szabályzatok”).
A szabályzatok a Szövetkezet honlapján, ill. a Szövetkezet székhelyén megtekinthetık.
Az Elfogadóhely vállalja, hogy a Kékfrank utalványok kezelésével, forgalmazásával kapcsolatban
mindenben a Szabályzatoknak megfelelıen jár el. A Szabályzatok változásairól a Szövetkezet
tájékoztatja az Elfogadóhelyet.
Amennyiben a Szabályzatok oly módon változnak, hogy a megváltozott szabályok az Elfogadóhely
jogos érdekeit sértik, az Elfogadóhely a jelen Szerzıdést annak 4. pontja alapján felmondhatja.
Ebben az esetben a megváltozott rendelkezések nem lépnek hatályba (amennyiben azok egyébként a
Szerzıdés megszőnésének idıpontja elıtt hatályba lépnének) és így a Szerzıdés az eredeti
feltételekkel marad hatályban megszőnéséig.
2. Az Elfogadóhely kijelenti, hogy a Kékfrank utalványok elfogadását, az ezzel kapcsolatos
szolgáltatásait saját üzleti tevékenysége érdekében, forgalmának növelésére, saját kockázatára és
felelısségére végzi.
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3. A Szövetkezet és az Elfogadóhely kijelenti, valamint szavatolja az alábbiakat:
3.1 jogszerően létrejött és bejegyzett szervezet, amelyet a nyilvántartására illetékes hatóság
nyilvántartásba vett;
3.2 minden szükséges és hatályos engedéllyel rendelkezik tevékenysége folytatásához és nincs
folyamatban ezen engedélyek visszavonása, felfüggesztése, hatályon kívül helyezése;
3.3 nincs folyamatban csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy egyéb olyan eljárás,
amely megszőnéséhez vezethet;
3.4 nincs tudomása egyéb olyan körülményrıl, amely a jelen Szerzıdés alapján nyújtott
szolgáltatását lehetetlenné tenné vagy megnehezítené.
4. A jelen Szerzıdést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja a másik félhez intézett írásos
nyilatkozatával. A felmondási idı a nyilatkozat a címzett általi kézhezvételétıl számított 30 nap.
A jelen Szerzıdés megszőnése esetén a Szövetkezet biztosítja az Elfogadóhellyel történı
elszámolást, a megszőnést követı 15 naptári napon belül. Ezen idıszak alatt az Elfogadóhely
eltávolítja helyiségeibıl mindazon jelzéseket, reklámokat, amely a Kékfrank utalványok
elfogadására irányulnak.
A Szerzıdés megszőnését követıen a Szövetkezet nem bocsát ki Kékfrank utalványokat az
Elfogadóhely részére, illetve azokat nem is váltja vissza tıle.
5. A felek megállapodnak abban, hogy a Kékfrank utalvány forgalmazásával kapcsolatosan a
Szövetkezet által kibocsátott és érvényes Kondíciós lista szerint kell eljárni.
6. A jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Szabályzatok illetve a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
A felek jogvitáikat békésen kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén az illetékes bírósághoz
fordulnak.
Sopron, 2011. ……………….. hó ………nap

…………………………..
HA-MI ÖSSZEFOGUNK
Európai Szövetkezet SCE

………………………..
elfogadóhely

Melléklet
A HA – MI ÖSSZEFOGUNK Európai Szövetkezet SCE
Kondíciós lista ( kivonat )
(Érvényes: 2010. 09.01-tıl)
A HA – MI ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelısségő Európai Szövetkezet a Kékfrank utalványok
kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatban az alábbi kondíciókat alkalmazza:
1./ Kékfrank utalvány vásárlása névérték szerint

ingyenes

2./ Kékfrank utalványok alkalmazása elfogadóhelyek között

ingyenes

3./ Kékfrank utalvány visszaváltása Ft – ra

0,25 %+ÁFA,
min.500Ft+ÁFA
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