ODBE rendszerüzemeltetési kiegészítő szerződés
mely létrejött egyrészről
cégnév: [Cégnév]
székhely: [Cég címe]
telephely:
koncessziós szám: [Kivonat]
ODBE azonosító:
adószám: [Kategória]
képviselő neve: [Felettes]
Telefonszáma: [Cég telefonszáma]
E-Mail címe: [Cég e-mail címe]
mint licencbevevő végfelhasználó (továbbiakban: végfelhasználó)
valamint
a JUTA-Soft Számítástechnikai Kft. (telephely: 1112 Budapest, Budaörsi u. 45.; cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-863641; adószáma:
13599782-2-43; képviselő neve: Zuber Tamás ügyvezető) mint a szerzői jogokkal rendelkező szoftvertulajdonos vállalkozó ( a
továbbiakban: vállalkozó) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Szoftver licencszerződésnek jelen kiegészítő szerződése elválaszthatatlan részét képezi.
Ennek keretében a Felek megállapodnak abban, hogy jelen kiegészítő szerződés időbeli hatálya legfeljebb a licencszerződés
hatályáig terjed.
Cégünk együttműködve az Országos Dohánybolt Ellátó Kft-vel, kifejlesztette azt az automatikus bevételezés fogadó és rendelés
feladó modult, melynek segítségével a dohányboltokban működő (JUTA-Soft Trafik) programjaink képesek a bevételezések
automatikus fogadására. Ez azt jelenti, hogy nem lesz szükség a kézi bevételezésre, hanem automatikusan bevételeződik az ODBEtől rendelt áru. A JUTA-Soft Trafik programból ODBE felé történő megrendelés feladást és az onnan történő bevételezés fogadással
járó ügyféltámogatást a JUTA-Soft Kft. fogja szolgáltatni. Mivel a kezdeti ODBE támogatás később megszűnik, ez cégünkre fog
újabb terhet róni. Ennek fenntartása és üzemeltetése a végfelhasználó részéről havi költséggel jár. A rendszer üzemeléséhez
folyamatos internetkapcsolat szükséges, ennek folyamatos üzemeléséről a végfelhasználó köteles gondoskodni. Az ODBE oldalán
a jövőbeni on-line megrendelések leadásához elengedhetetlenül szükséges a regisztráció végrehajtása üzemeltetési helyenként.
Vállalkozó további kötelezettségei:

1.

Vállalkozó vállalja, hogy jelen megállapodás hatálya alatt

2.



a Szoftvertermék frissítését a Vállalkozó végzi online módon.



a Szoftvertermék használatával kapcsolatosan telefonos, vagy egyéb online módon segítséget nyújt, tanácsot ad.



kibővített munkaidőben (8.00-17.30-ig,), illetve ügyeleti időben (05.00-21.00-ig) ügyfélszolgálatot tart fenn, ennek
keretében fogadja a telefonhívásokat, válaszol hibabejelentő e-mailekre, a lehető leggyorsabban megkezdi a hiba
elhárítását.
Vállalkozó díjazása:
Végfelhasználó köteles jelen szerződés keretében havi 1000 Ft, azaz Egyezer forint +áfa rendszerüzemeltetési átalánydíjat
fizetni, illetve egyszeri telepítésnek, konfigurálásnak, működés elmagyarázásának egy egyszeri díját, mely 5000 Ft, azaz
Ötezer forint+áfa, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a KSH által
közzétett előző évi inflációs ráta mértékével megegyezően, minden további jognyilatkozat nélkül automatikusan
megemelheti (infláció követés). Ez azonban nem jelent automatikus emelést minden évben.

3.

Jelen megállapodás megszűnése:
Jelen megállapodás megszűnik a Felek közös megegyezése esetén, a Licencszerződés megszűnésével, illetve szolgáltató
egyoldalúan és azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha Megrendelő az abban foglaltakat nem tartja be, a
szolgáltatás díját felszólításra nem fizette meg, továbbá ha a Szolgáltató jó hírét sértő cselekményt végez vagy ilyen
tevékenységet eltűr, a szerzői jogi törvényben vagy a versenytörvényben foglalt rendelkezéseket a Szolgáltatóval vagy a
Szolgáltató partnereivel szemben megszegi, továbbá bármely fél felmondásával a felmondástól számított 15. napon.

3.1

Jelen szerződés automatikusan megszűnik:
 a Vállalkozó Jogutód nélküli megszűnésével;
 az üzleti/intézményi Végfelhasználó jogutód nélküli megszűnésével;
 a természetes személy Végfelhasználó halálával.

4.

Egyéb rendelkezések:

4.1.

Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Szoftvertermék használatának tekintetében a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. Törvény, a Felek egyéb jogviszonyaira pedig a Ptk. Rendelkezései, valamint a felek között érvényben lévő
Szoftver licencszerződésben foglaltak az irányadó szabályok.

4.2.

Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik, illetve arra az időtartamra szól, amíg a végfelhasználó a
készletnyilvántartó rendszert használja.

4.3.

A vállalkozó jogosult a szolgáltatás díját a mindenkor hatályos árlista szerint megváltoztatni.

4.4.

A szerződésben meghatározott havi díj nem, vagy késedelmes fizetése esetén a vállalkozó jogosult a program használatát
korlátozni, mivel a megküldött programfrissítéseket ez esetben a felhasználó jogosulatlanul használja. A kiszámlázott, de
be nem fizetett számlák ellenértéke minden esetben behajtásra kerül, felszámítva a behajtás járulékos költségeit is.

4.5

A mindenkor hatályos árlista elérhető a www.juta-soft.hu honlapon.

5.

Az okozott károkért való felelősség kizárása
Vállalkozó kizárja esetleges kártérítési felelősségét azon károkért, amely a Végfelhasználó tevékenysége során a
Szoftvertermék használatának idején merülhet fel, így az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása,
üzleti információk, adatok elvesztéséből, adattovábbítás meghiúsulásából eredő károk esetében. Vállalkozó kizárja továbbá
azon kártérítési felelősségét, amely a Szoftvertermék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az
esetben is, ha a Vállalkozót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Vállalkozó kártérítési felelőssége
egyéb esetekben sem haladhatja meg a licencdíj összegét.

6.

Vis maior
Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége nem vagy nem teljes körű teljesítéséért azon esetekben, amikor
olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a
szerződés teljesítését. Ilyen körülmény különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy
más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a
honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, áramszünet,
kommunikációs-vonal hiba stb.

A szerződő felek jelen 2 oldalból és 6 pontból álló szerződést – annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, 2015.10.21.

…………………………………….
Végfelhasználó

…………………………………….
Vállalkozó
(JUTA-Soft Kft)

