Partneri szerződés

amely létrejött egyrészről
az Országgyűlés Hivatala (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.,
adószám: 15300014-2-41, bankszámlaszám/IBAN: HU 19 10032000-0140080500000000, SWIFT/BIC: MANEHUHB), mint szolgáltató (a továbbiakban: Hivatal),
másrészről
__________________________________________________________
(a Partner megnevezése)
székhely:_______________________________________________
adószám: _______________________________________________
bankszámlaszám/IBAN: __________________________
SWIFT/BIC kód1: _______________________________
képviseli: _______________________________________________
mint igénybevevő (a továbbiakban: Partner) között, az alábbi feltételekkel:
1. A jelen szerződés alapján az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
biztosítja a Partner által szervezett csoportok számára az Országház turisztikai
célú látogatását, az idegenvezetői szolgáltatást és előre meghatározott
látogatási időpont biztosítását (helybiztosítást).
2. A jelen szerződés a Hivatal látogatói oldalán (http://parlament.jegymester.hu)
közzétett Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerint
megkötött egyedi megállapodás.
3. A Partner kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte, az abban foglaltakat
elfogadja.
4. A Partner az ÁSZF-ben foglalt fizetési módozatok közül
□ a havi elszámolási módozatot,
□ a készpénzfizetéses elszámolási módozatot
választja.2
_________________
1 Nem magyarországi pénzintézet által vezetett bankszámlaszám megadása esetén a mező kitöltése a pénzügyi

teljesítések kezelésének elengedhetetlen feltétele.
2 A választásnak megfelelően jelölendő.
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A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF szerinti biztosíték mértékét az
ÁSZF 2.2. pontja alapján _____________Ft, azaz3
_______________________ forint összegben állapítják meg, amelyet a
szerződéskötést követően, annak hatálybalépését megelőzően Partner a Hivatal
részére banki átutalás útján teljesít.
5. A Hivatal vállalja, hogy jelen szerződés alapján, tekintettel a Partner 3. pontban
tett vállalására a szerződés aláírt példányának kézhezvétele esetén a 4. pontban
meghatározott mértékű biztosíték megfizetését követően haladéktalanul
meghatározza a jegyrendszer használatához szükséges egyedi azonosítót és a
hozzá tartozó jelszót, amelyet a Partner rendelkezésére bocsát.
6. A Partner hivatalos kapcsolattartásra használható kapcsolati adatai:
e-mail cím(ek):______________________________________
telefonszám(ok):_____________________________________
7. A Partner által a jegyrendszer használatához kért hozzáférések (személyhez
kötött felhasználói azonosító és a hozzá tartozó jelszó) száma: _______
darab.

Dátum: …………………………

_________________________

_________________________

……………………………………………….

……………………….……………………..

az Országgyűlés Hivatala
képviseletében

a Partner képviseletében

_________________
3 Kitöltése a Hivatal által történik
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