HIRDETMÉNY
EGYES ÜZLETI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Partnereink!
A GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaságunk) ezúton
kívánja tájékoztatni Önöket arról, hogy Társaságunk elfogadta az Általános Üzleti
Feltételei, továbbá a Licenc Szerződés módosítását, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Általános Üzleti Feltételek, valamint a Licenc Szerződés 2021.
január 01. napján lép hatályba.
Társaságunk egyoldalú módosítási jogát – összhangban a Ptk.-nak az általános
szerződési feltételek egyoldalú módosítására vonatkozó rendelkezéseivel – a t.
Partnereink által elfogadott Általános Üzleti Feltételek (4) és (6) pontjai alapozzák
meg.
A módosított Általános Üzleti Feltételek, valamint a Licenc Szerződés Társaságunk
honlapján 2020. december 14. napjától elérhető.
A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal az egyoldalúan módosított
rendelkezések a következők:
- az Általános Üzleti Feltételek (13) (14) (15) (19) (23) (24) (25) (29) (31)
pontjai,
- az Általános Üzleti Feltételek 2. sz. mellékletét képező Díjjegyzék,
- az Általános Üzleti Feltételek 3. sz. mellékletét képező Fogalomtár,
- az Általános Üzleti Feltételek 4. sz. mellékletét képező Cégkivonat,
- az Általános Üzleti Feltételek 5. sz. mellékletét képező Hazai Felhasználási
Szabályok,
- a Licenc Szerződés 3., 4. és 6. pontjai.
A módosítás keretében rögzített új rendelkezések alapvetően a GS1 szabványos
szolgáltatások jogszerűtlen, szabálytalan és szakszerűtlen felhasználása elleni
küzdelem hatékonyságát, egyúttal a globális ellátási lánc gyors, hatékony és
biztonságos működését hivatott előmozdítani, így azok elsődlegesen a
jogszerűtlen felhasználást megvalósító magatartások elleni fellépést szolgálják,
másodlagosan pedig a Partnereket segítik a rendszerelemek helyes
felhasználásában azáltal, hogy az egyes rendszerelemek vonatkozásában a
szabályos felhasználást elősegítő további értelmező szabályokat iktat be.
A további módosítások az ÁÜF alapvetően adminisztratív jellegű rendelkezését
érintették; e körben a módosítások a Társaságunk és a Partnerek között már
korábban is alkalmazott üzleti gyakorlatnak megfelelően történtek, a kialakult

gyakorlat és a szerződés rendelkezései közötti teljes összhang biztosítása
érdekében, különösen a szolgáltatások teljesítését illetően.
Ezen túlmenően Társaságunk az egyértelműség érdekében pontosította a
licencjogviszony felmondására vonatkozó általános szerződési feltételeket, azzal,
hogy e módosítások érdemben nem érintették a Partnereknek a jogviszony jövőre
nézve történő megszüntetésére vonatkozó jogát, így a Partnerek által közölt
felmondás továbbra is a folyó licencidőszak utolsó napjával, azaz a licenckód
lejáratának napjával szünteti meg a licencjogviszonyt.
A módosítással hatályba lépő díjemelés körében Társaságunk tájékoztatja a
Partnereit, hogy a Társaság a díjak vonatkozásában kizárólag az infláció mértékére
tekintettel történő kiigazítást hajtott végre, azaz a díjemelkedést kizárólag az
inflációs hatások tették indokolttá.
Kérjük, hogy Társaságunkkal fennálló jogviszonyunk teljes körű megismerése
érdekében tanulmányozzák át Társaságunk honlapján megtalálható Általános
Üzleti Feltételeinket, és amennyiben azzal összefüggésben bármilyen kérdésük
merülne fel, Ügyfélszolgálatunk áll szíves rendelkezésükre.
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