INFORMÁCIÓ A GS1 MAGYARORSZÁGNÁL RENDSZER LICENC JOGOSULTSÁGGAL
RENDELKEZŐ PARTNEREK RÉSZÉRE

GS1 jogviszony esetén, az érvényes LEI azonosítóval is rendelkező Partnerek részére a GS1 rendszer licenc
díjtételei Díjjegyzékünk alapján a következők:

A Társaság Általános Üzleti Feltételei 2. számú mellékletének 5.2. pontja alapján, amennyiben a Partner 2018.
január 1. napját követően érvényes LEI azonosítóval rendelkezik, melynek érvényességét igazolta és a LEI
azonosítót a GS1 HU közreműködésével igényelte a GS1 Németországtól, valamint érvényes GS1 rendszer licenc
jogosultsággal rendelkezik, úgy az érvényes LEI azonosító és az érvényes GS1 rendszer licenc jogosultságának
fennállása alatt, vagy amennyiben nem rendelkezett GS1 rendszer licenc jogosultsággal, úgy amennyiben 2018.
január 1. napját követően GS1 rendszer licenc jogosultsága érdekében szerződéses jogviszonyra lép a GS1 HU-val,
egyszeri alkalommal, árbevételi kategóriánként, az Általános Üzleti Feltételek szerint, az éves beszámoló vagy más
bevételt igazoló okirat alapján köteles díjfizetésre, az alábbiak szerint:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

12 000 Ft/365 nap
24 000 Ft/365 nap
93 000 Ft/365 nap
185 000 Ft/365 nap
375 000 Ft/365 nap

Az Általános Üzleti Feltételek 2. számú mellékletének 5.3. pontja alapján, amennyiben a Partner más szolgáltatótól
áthozza érvényes LEI azonosítóját és megújítja azt a GS1 HU közreműködésével a GS1 Németország által, úgy az
érvényes LEI azonosító igazolását követően, amennyiben rendelkezik GS1 rendszer licenc jogosultsággal vagy a LEI
azonosító áthozatalával egyidejűleg a GS1 rendszer licenc jogosultsága érdekében szerződéses jogviszonyra lép a
GS1 HU-val, úgy egyszeri alkalommal árbevételi kategóriánként, az Általános Üzleti Feltételek szerint, az éves
beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján köteles díjfizetésre, az alábbiak szerint:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

12 000 Ft/365 nap
24 000 Ft/365 nap
93 000 Ft/365 nap
185 000 Ft/365 nap
375 000 Ft/365 nap

A fentebb megadott díjak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A GS1 rendszer licenccel rendelkező Partnereink részére az egyéb GS1 szolgáltatásokat érintő regisztrációs és
licenc díjak az Általános Üzleti Feltételeink 2. sz. mellékletében található Díjjegyzékben kerültek rögzítésre.

