HIRDETMÉNY
A GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. számlázási rendjéről

A GS1 MAGYARORSZÁG a szellemi termékét képező egyes szolgáltatásokhoz
egymozzanatos ügylettel licenckódot biztosít, aminek alapján jogosultságot szerez a
Partner arra, hogy az adott szellemi terméket az Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF)
szerinti korlátok között, a licenckód lejártáig felhasználja.
A GS1 MAGYARORSZÁG részéről a licenckód kibocsátása tekintendő a szerződés
teljesítésének. A GS1 MAGYARORSZÁG általi teljesítés ideje a Partner első alkalommal
történő regisztrációja esetén (i) nem elektronikus úton történő szerződéskötés esetén
azonos a jogviszony létrejöttének napjával; (ii) elektronikus szerződéskötés esetén a
Partner webfelületen tett szerződési nyilatkozatának megerősítése napja (vagy
amennyiben az nem munkanap, úgy a következő munkanap). A licenckód használatba
vételének feltétele a licencdíj és ezen túlmenően a Partner első alkalommal történő
(vagy korábbi jogviszonya megszűnésére tekintettel történő ismételt) regisztrációja
esetén a regisztrációs díj – ÁÜF 2. sz. melléklet szerinti – szabályszerű, maradéktalan
teljesítése.
A licenckód – a Licenc Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a kibocsátásától
számított 365. napon jár le. Amennyiben a Licenc Szerződés úgy rendelkezik, hogy a
licenckód lejártáig közölt és a Társasághoz a licenckód lejártáig megérkezett
jognyilatkozata hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Partner a korábbi licenckód
lejáratának napjától számított 365 napra új licenckódot igényelt a korábban
igénybevett szolgáltatások újbóli felhasználása érdekében, úgy a Társaság a licenckód
lejáratát követő napon új licenckódot ad ki. A licenckód kiadása a Partner oldalán
kötelezettséget keletkeztet – az ÁÜF 2. sz. melléklet szerinti – licencdíj megfizetésére,
amely licencdíjat a Társaság az új licenckód kiadásának napján állítja számlába. Az
eljárásrend az, hogy a teljesítés dátuma és a számla kelte főszabály szerint
megegyezik, azzal, hogy amennyiben az új licenckód kiadásának napja nem
munkanapra esne, úgy a számla kelte a következő munkanap. A Társaság rögzíti, hogy
a munkaszüneti napon kiadott licenckód a Partnert a számla következő munkanapon
történő kiállítása ellenére a licenckód kiadásától jogosítja felhasználásra (feltéve, hogy
a Partner az utóbb kibocsátott számlát az abban feltüntetett fizetési határidőig
kiegyenlíti). A fizetési határidő valamennyi esetben a számla keltét követő 15. nap.
Amennyiben a felmondási nyilatkozat megtételére (hatályos közlésére) az ÁÜF
határidőről rendelkezik, a határidő elmulasztását a Partner az elmulasztott határidőtől
számított 15 napon belül kimentheti a GS1 MAGYARORSZÁG felé, amennyiben a
mulasztásban való vétlenségéről nyilatkozik, egyúttal – amennyiben ilyen felmerül –
pótolja az elmulasztott cselekményt, illetve nyilatkozatot. A 15 napos határidő

elmulasztása esetén kimentésre kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben
kerülhet sor. Önhibán kívüli oknak a Partner számára nem előrelátható, a működési
körén kívül felmerülő elháríthatatlan ok minősül. Amennyiben a Partner az önhiba
hiányát igazolja, a Társaság jogosult a szerződéstől elállni.

A kiállított számlában foglalt fizetési határidőt követően a Partner olyan
jognyilatkozata, amely a licencjogviszony visszamenőleges megszüntetésére, a
fizetési kötelezettség alóli mentesülésre irányul, nem érvényes, az ilyen
jognyilatkozatot a GS1 MAGYAOROSZÁG a már kiadott új licenckód lejáratának
napjára történő felmondásnak tekinti.
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