HIRDETMÉNY
A licenckód érvényességéről és megújításáról

Tisztelt Partnereink!
A GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. felhívja szíves figyelmüket arra, hogy
Társaságunk szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges
licenckódok azok első igénylésétől, illetve a korábbi licenckód lejáratától számított 365.
napon lejárnak. A licenckód lejáratát megelőzően – a felek között irányadó
kapcsolattartási módok bármelyikén, így különösen, de nem kizárólagosan
elektronikus levél útján – a GS1 MAGYARORSZÁG jogosult, de nem köteles a Partnert
értesíteni a licenckód közelgő lejáratáról.
Az Általános Üzleti Feltételeink (13) pontja, valamint a Partnerekkel kötött
Licencszerződés (4) pontja alapján ugyanakkor, ha a t. Partner a licenckód lejáratának
napjáig megtett nyilatkozattal a Társasággal fennálló jogviszonyát nem mondja fel,
vagy azt más módon nem szünteti meg, úgy kell tekinteni, hogy a Partner a korábbi
licenckód lejáratától számított újabb 365 napra új licenckódot igényelt, a GS1
szolgáltatások újbóli felhasználása érdekében. Minderre tekintettel a 365. napot
követő napon a GS1 MAGYARORSZÁG minden további külön jogcselekmény nélkül is
új licenckódot bocsát ki, amivel a maga részéről a szolgáltatását teljes mértékben
teljesíti. Erre tekintettel a Partner oldalán kötelezettség keletkezik a mindenkor
hatályos Általános Üzleti Feltételek mellékletét képező Díjjegyzékben meghatározott
licencdíj megfizetésére, amely fizetési kötelezettség teljesítése a kiadott licenckóddal
érintett szolgáltatások jogszerű felhasználásának a feltétele.
Kérjük, hogy a fentiekre figyelemmel eljárva, amennyiben Társaságunk szolgáltatásait
az eredeti licenckód lejáratának napját követően már nem kívánják igénybe venni,
arról Társaságunk felé eredeti licenckódjuk lejáratának napjáig szíveskedjenek
nyilatkozni. A felmondásnak meg kell érkeznie Társaságunkhoz az eredeti licenckód
lejáratáig, ennek elmaradása esetén a Partner esetleges felmondása kizárólag a jövőre
nézve, a felmondás hiányára tekintettel már kibocsátott új licenckód lejáratának
napjára érvényes, ami ekként a Partner már esedékessé vált díjfizetési kötelezettségét
nem érinti. A Partner olyan jognyilatkozata, amely a licencjogviszony visszamenőleges
megszüntetésére, a fizetési kötelezettség alóli mentesülésre irányul érvénytelen.
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