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PARTNERI MEGÁLLAPODÁS
Hang és/vagy Adat Mobilkártya (SIM) Használat Igénybevételére
A jelen partneri megállapodás (a továbbiakban: „Partneri Megállapodás”), amely létrejött egyrészről
Név vagy Cégnév:
Fiók regisztrált e-mail cím:
Partner azonosító:
Lakcím vagy Székhely cím:
Anyja neve:
Személyi igazolvány szám:
Igazolvány érvényessége:
Születési hely és idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám:
Kapcsolattartó / Képviseletre jogosult neve:
Kapcsolattartó / Képviseletre jogosult e-mail címe:
SIM kártyához tartozó hívószám:
a továbbiakban: „Partner”,
másrészről
AppGenom Kft. (adószám: 26152970-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-304750, székhely: 1113 Budapest, Kenese utca 3., e-mail
cím: info@6forint.hu) mint használatba adó (a továbbiakban: „Kezelő” – Partner és Kezelő együttesen: „Felek”) között
alulírott napon, az alábbi feltételek szerint (Partner és Kezelő egyenként, mint Fél is megnevezésre kerülnek).
1.

ELŐZMÉNYEK

1.1.

Felek rögzítik, hogy Kezelő, és az Elektronikus hírközlési szolgáltatást biztosító szolgáltató, mint az Eht. 188. § 14. pontja
szerinti elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: „Elektronikus hírközlési szolgáltató”) között flottakezelésre
irányuló szerződés jött létre.

1.2.

Felek rögzítik, hogy a Kezelő és az Elektronikus hírközlési szolgáltató között létrejött szerződés alapján a Kezelő jogosult az
Elektronikus hírközlési szolgáltató által rendelkezésére bocsátott hang és adat mobil SIM kártyákat harmadik személyek
használatába adni és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat a partnerek részére nyújtani.
2.

MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA, LÉTREJÖTTE, ÉS IDŐTARTAMA

2.1.

Felek rögzítik, hogy a jelen Partneri Megállapodás tárgya az 1.2 pontban az Elektronikus hírközlési szolgáltató által a
Kezelő részére rendelkezésre bocsátott hang és adat mobil SIM kártyák és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (a
továbbiakban: „Szolgáltatás”).

2.2.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Partneri Megállapodással tartós jogviszonyt létesítenek egymás között kedvezményes
hang és/vagy adat mobilkártya (a továbbiakban: „SIM”) használat és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások
igénybevételére.

2.3.

Partner kijelenti, hogy a Szolgáltatást igénybe kívánja venni a Kezelő Általános Szerződési Feltételeiben és annak
mellékleteiben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott díjszabás és feltételek mellett, a Kezelő pedig vállalja, hogy a
Szolgáltatást a Partner részére biztosítja, és a jelen Partneri Megállapodással megrendelt SIM kártyát és az ahhoz
kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat a Partner rendelkezésére bocsátja és használatába adja.

2.4.

Partner tudomásul veszi, hogy a Kezelővel kötött jelen Partneri Megállapodás alapján jogosult a Szolgáltatás
igénybevételére és a Kezelő tulajdonában lévő SIM kártyák kizárólagos használatára.

2.5.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Partneri Megállapodás az új SIM igénylés és/vagy számhordozás igénylése alkalmával és
időpontjában határozatlan időre jön létre a Kezelő irodájában személyesen a Megrendelő aláírásával, vagy távollévők
között elektronikus úton, a Kezelő internetes honlapján elhelyezett Partneri Megállapodás megismerésére és
elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával, valamint ráutaló magatartással a Partner részéről történt
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adminisztrációs díj megfizetésével és/vagy a SIM kártya használatával. A Partneri Megállapodás Felek között létrejöhet
továbbá átírással az átírás időpontjában határozatlan időre a Kezelő irodájában személyesen az Átadó-Átvételi Nyilatkozat
aláírásával, vagy távollévők között a Kezelő részére elektronikus úton e-mailben megküldött, az Átadó és Átvevő Partner
által aláírt Átadó-Átvételi Nyilatkozattal.
2.6.

Partner SIM kártyánként az ÁSZF-ben meghatározott egyszeri adminisztrációs díjat köteles megfizetni Kezelő részére a
Szolgáltatás megrendelését megelőzően, melyet Kezelő egyedi esetekben elengedhet. Partner tudomásul veszi, hogy a
befizetett adminisztrációs díj a Kezelő ügyintézési díja, mely semmilyen esetben sem kerül visszatérítésre, nem
felhasználható és nem számít bele a megrendelt Szolgáltatás díjába. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen pontban
foglalt megállapodásuk maradéktalanul megfelel a szerződéses akaratuknak, így azt a későbbiekben sem kívánják vitatni.
3.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1.

Felek rögzítik, hogy jelen Partneri Megállapodás hatálya alatt létrejött jogviszonyt a jelen Partneri Megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képző, a Kezelő mindenkor hatályos ÁSZF-je és annak mindenkor hatályos mellékletei
szabályozzák.

3.2.

Partner kijelenti, hogy a Kezelő ÁSZF-jét megismerte, tudomásul vette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
ismerte el.

3.3.

Partner jelen Partneri Megállapodás jóváhagyásával kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen Partneri Megállapodásban és a
Kezelő ÁSZF-jében foglaltak maradéktalanul megfelelnek a szerződéses szándékának és akaratának, így azt a
későbbiekben sem kívánja vitatni.

3.4.

Partner tudomásul veszi, hogy Kezelő a jelen Partneri Megállapodás időtartama alatt bármikor jogosult az ÁSZF-et
egyoldalúan módosítani.

3.5.

Partner kijelenti, hogy a Kezelő Adatvédelmi Tájékoztatóját megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. Partner
kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint Partner a jelen Partneri Megállapodás jóváhagyásával
kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen Partneri Megállapodás céljából, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info.tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679/EU számú adatvédelmi rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
önkéntes hozzájárulását adja a Kezelő számára a jelen Partneri Megállapodás bevezetőjében foglalt személyes adatainak
a kezeléséhez.

3.6.

Kezelő mint adatkezelő tájékoztatja a Partnert, hogy a jelen Partneri Megállapodás bevezetőjében megadott adatokat a
Kezelőre vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében az Info.tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a GDPR
6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogi kötelezettségének teljesítése céljából kezeli, a jogszabályban meghatározott
ideig.

3.7.

Partner tudomásul veszi, hogy a Partneri Megállapodásban, a Kezelő mindenkor hatályos ÁSZF-jében és annak
mellékleteiben feltüntetett díjakat, valamint a Partneri Megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő egyéb
díjakat, költségeket a Kezelő számlázza ki Partner részére.

3.8.

Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a partneri jogviszony fennállása alatt bármilyen ügyintézés esetében csak a
Kezelőt keresheti. Partner kijelenti, hogy a hálózatot biztosító távközlési anyaszolgáltatót a jelen partneri jogviszony
keretén belül igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban nem keresi, mivel nem vele áll jogviszonyban.

3.9.

A Partner kijelenti és szavatolja, hogy a Partneri Megállapodás teljes időtartama alatt kész és képes lesz megfizetni a
Partneri Megállapodásban és/vagy a Kezelő mindenkor hatályos ÁSZF-jében és annak mellékleteiben feltüntetett díjakat,
valamint a Partneri Megállapodás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő egyéb díjakat, költségeket. Partner tudomásul
veszi, hogy a Kezelő azzal a feltevéssel köti meg a Partneri Megállapodást a Partnerrel, hogy Partner a jelen pont szerinti
nyilatkozatában foglalt vállalását a partneri jogviszony teljes időtartama alatt teljesíteni fogja.
Felek rögzítik, hogy amennyiben Partner a jelen pontban vállaltakat megszegi, abban az esetben az a Kezelő
megtévesztésének minősül, és a Kezelő a megtévesztésre tekintettel az egy partner azonosító alatt létrejött valamennyi
Partneri Megállapodás felmondására válik jogosulttá a Kezelő ÁSZF-jének 14.4 pontjában rögzítetteknek megfelelően,
továbbá a felmondás ideje alatt a Kezelő jogosult a Szolgáltatást korlátozni vagy felfüggeszteni. A Felek kifejezetten
rögzítik, hogy jelen pontban foglalt megállapodásuk maradéktalanul megfelel a szerződéses szándékuknak és
akaratuknak, így azt a későbbiekben sem kívánják vitatni.

3.10.

Partner a Partneri Megállapodás megkötésével kifejezetten nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy az e-mail
(elektronikus levél) a Felek közötti hivatalos és elfogadott elsődleges kommunikációs csatorna. A Partner által regisztrált,
továbbá a kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím(ek)re kiküldött Kezelői értesítések – így különösen, de nem
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kizárólagosan a számlaértesítők, a partneri jogviszonyt érintő módosításról, díjtartozásról szóló értesítések – hivatalos
értesítésnek minősülnek.
Partner továbbá kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy a jelen Partneri Megállapodás bevezetőjében megadott címen,
e-mail címe(ke)n, telefonszámon, továbbá a partneri jogviszony keretében használatba vett SIM kártyához tartozó
hívószámon a Kezelő értesíthesse a Partneri Megállapodással és annak teljesítésével kapcsolatos összes kérdésben.
Felek rögzítik, hogy a jelen Partneri Megállapodás szerinti közléseket Partner kizárólag a jelen Partneri Megállapodás
bevezetőjében rögzített regisztrált fiók e-mail címéről küldött levélben, Kezelő pedig elsődlegesen a jelen Partneri
Megállapodás bevezetőjében rögzített regisztrált fiók e-mail címre küldött levélben köteles megtenni.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen pontban foglalt megállapodásuk maradéktalanul megfelel a szerződéses
szándékuknak és akaratuknak, így azt a későbbiekben sem kívánják vitatni.
3.11.

Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személyesen, az elektronikus úton és a ráutaló magatartással történő
szerződéskötés esetén a Partneri Megállapodást a Kezelő internetes honlapján maradandó módon rögzíti, melyet Partner
a partnerfiókjába történő bejelentkezés után a „Fiókom” menüben a „Megállapodások” menüpont alatt .pdf
formátumban érhet el és tölthet le. Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy Kezelő nem köteles nyomtatott formában
vagy elektronikus úton e-mailben megküldeni Partner részére a Partneri Megállapodást.

3.12.

Felek rögzítik, hogy a jelen Partneri Megállapodás megszűnésére az ÁSZF vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3.13.

Felek közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
Budapest,

Partner
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