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Értékesítői szerződés  

 

mely létrejött egyrészről az InCash Ügyvitel Zrt. (1139 Budapest, Forgách utca 19.) mint az InCash Light, 

Standard, Trade, Professional, Gold és Iktató nevű programcsalád szerzői és forgalmazói jogtulajdonosa 
(továbbiakban: Jogtulajdonos), másrészről 

 

  Az InCash Ügyvitel Zrt. honlapján megjelentetni kívánt alapadatok: 

Cég neve:  

Megye:  

Irányítószám, 

Város: 
  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

Rendszergazdai 
feladatok ellátása 

Igen  Nem  

 

 Számlázáshoz kapcsolódó adatok: 

Cég neve: 

Ügyintéző neve: Ügyintéző telefonszáma: 

Számlázási cím: 

Postázási cím: 

Adószám: 

Bankszámlaszám: 

Vezető neve:  Honlap címe:  

Tevékenységi 

kör: 
 Ügyintéző e-mail címe: 

mint viszonteladó (továbbiakban: Viszonteladó) között.  

 

A megállapodás tárgya: 

Az InCash Ügyvitel Zrt. mint jogtulajdonos Viszonteladói Szerződést köt a viszonteladóval az InCash Ügyvitel 

Zrt. által forgalmazott szoftverek valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb programok licenceinek értékesítésére 
és az ezekhez tartozó szolgáltatások nyújtására. 

 

Az együttműködés feltételei: 

1. A Viszonteladó a szerződés hatálya alá vont szoftvertermékek forgalmazásának ellátására való 
jogosultságát és a teljesítéshez szükséges feltételek (engedélyezett tevékenységi körben szerepel a 

szoftver kiskereskedelem) meglétét cégbírósági végzés-, illetve egyéni vállalkozói igazolvány másolatával 

igazolja. 
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2. A Viszonteladó jogosultságot kap az InCash szoftverek: 

- értékesítésére, telepítésére 

- oktatására és bevezetésére (csak a szoftvert használó, kezelési és oktatási gyakorlattal 

rendelkező viszonteladók esetében)  

 

3. A Viszonteladó arra törekszik, hogy a jogtulajdonos termékeinek eladását legjobb tudása 

szerint, minden lehetőséget felhasználva maximalizálja 

 

4. A Viszonteladó,  

• vállalja, hogy az InCash által fejlesztett megoldások, alkalmazások és rendszerek, valamint tervezési 
szolgáltatások értékesítésében eljár. Azon ügyfelei részére, amelyek ilyen megoldásokat keresnek 

vagy alkalmazni tudnak, a viszonteladó az InCash megoldásait ajánlja, értékesíti, és a jogtulajdonos 
weboldalán megtalálható regisztrációs lap segítségével erről a jogtulajdonost értesíti 

• vállalja, hogy a számára ismert piaci területen szerzett tapasztalatai, hazai- és külföldi kapcsolatai, 

valamint jövőbeni piaci tevékenysége révén a jogtulajdonos üzletszerzéséhez segítséget nyújt. 

• vállalja, hogy a jogtulajdonossal való kapcsolatát és az InCash által rendelkezésre bocsátott 

termékismertetőket weboldalán megjelenteti.  

• vállalja - büntetőjogi felelősségének tudatában -, hogy a forgalmazott szoftverekről illegális másolatot 
nem készít, a szoftver illegális terjesztését minden rendelkezésére álló módon megakadályozza.  

• vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat megfelelő odaadással és intenzitással látja el.  

• tudomásul veszi, hogy az általa értékesített szoftver termék felhasználójának adatait a jogtulajdonos 

nyilvántartásba veszi. 

• vállalja, hogy lehetőség szerint a weboldalán az InCash termékeket, logót és/vagy partneri 
kapcsolatot feltünteti. Amennyiben nem rendelkezik weboldallal, lehetősége van Cégünkkel egyedi 

megállapodás kötésére. 

• tudomásul veszi, hogy számára jelen szerződés sem területi, sem időbeli 
kizárólagosságot nem biztosít.  

 

5. A Viszonteladó, az egy éves szoftver forgalmazási adatok alapján a 8. pontban meghatározott mértékű 
viszonteladói jutalékot kap minden eladott InCash szoftver után. 

Az InCash Ügyvitel Zrt. a Viszonteladónak járó jutalékot, a viszonteladó részére kiállított számlán 
kedvezmény formájában érvényesíti. 

Az InCash Ügyvitel Zrt. a szoftvereinek végfelhasználói árát nyilvános árlistában közzéteszi az interneten. 

A végfelhasználói ártól a Viszonteladó értékesítései során eltérhet, de amennyiben ez pozitív vagy 
negatív értékben meghaladja a 30%-ot egyeztetnie kell az InCash Ügyvitel Zrt.-vel. A Viszonteladónak 

a szupport és egyéb kapcsolódó szolgáltatások esetében is így kell eljárnia, amennyiben a szolgáltatás 
megtalálható az InCash Ügyvitel Zrt. nyilvános árlistájában. A listaártól való jelentős eltérés, az ügyfél 

megkárosítását jelentheti és eltérhet az InCash Ügyvitel Zrt. üzletpolitikájától, ezért az egyeztetés 
elmaradása a jelen szerződés felbontását vonhatja maga után! 

 

6. A jogtulajdonos, 

• biztosítja a szoftver értékesítéséhez alapvetően fontos információkat, prospektusokat, 

szóróanyagokat, plakátot, a szoftverek bemutatására és kipróbálására alkalmas „demonstrációs” 
példányt valamint egy kezelési kézikönyvet. 

• biztosít minden közvetlen, vagy közvetett segítséget a Viszonteladónak a programok 

forgalmazását, használatát illetően, felveszi és tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, tanácsaival 
segíti a program használatának gördülékenyebbé tételét. 

• időben informálja viszonteladóit a szoftver értékesítéséhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

akciókról és lehetőséget biztosít, hogy azokban a viszonteladók aktívan közreműködhessenek. 

• az együttműködést érintő információkról - a forgalmazásra átadott szoftverekkel, és a 

szolgáltatásokkal kapcsolatban – rendszeresen, hírlevélben informálja a Viszonteladót  

• vállalja, hogy a szoftver felhasználók nyilvántartásba vett adatait bizalmasan kezeli, azokat 
harmadik fél részére nem szolgáltatja ki. 
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7. A közvetlen eladásokat érintő egyéb feltételek 

• szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szoftvertermékek viszonteladó által közvetlen eladása 

(dobozos termék) a jelen szerződés mellett érvényes, kölcsönösen aláírással ellátott Bizományosi 

Szerződés birtokában vagy készpénzfizetés esetén az InCash Ügyvitel Zrt. telephelyén 
megvásárolt dobozos termékkel lehetséges. 

• a közvetlen eladásra és Bizományosi Szerződés megkötésére irányuló igény megfogalmazását 

követően az InCash az igényelt összeállításban értékesítésre átadja viszonteladónak az InCash 
programcsalád dobozolt verzióit. 

 

8. Viszonteladói minősítések és jutalék: 

• A jogtulajdonos minden évben, az éves forgalmi adatok alapján minősíti és Kiemelt 

Viszonteladó Partner vagy Viszonteladó Partner pozíciókba sorolja viszonteladóit. A 
forgalmi adatok kiértékelésének határideje minden év május hónap utolsó napja, az új pozíció 

besorolása június első napjától egy éves időtartamra érvényes. A besorolásokról a jogtulajdonos 
elektronikus levélben értesíti viszonteladó partnereit. 

• InCash Nyugta Online Kasszarendszer értékesítéséhez szükséges információk, a rendszer 

elemei és díjai, valamint a választható kiegészítők listája és ára az alábbi weboldalon található: 
http://www.incash.hu/pc-alapu-penztargep.php  

• A viszonteladót az általa értékesített szoftverek után viszonteladói jutalék illeti meg.  

A jutalék mértéke: - Viszonteladó Partner esetén 15% 

- Kiemelt Viszonteladó Partner esetén 25% 

- InCash Nyugta Online Kasszarendszer értékesítése esetén 7% 

9. Jutalékok érvényesítésének rendje: 

• A jutalék összegével csökkentett számlákat a regisztrációs lap alapján az InCash állítja ki a 

viszonteladó részére. Amennyiben telepítő csomagot is postáz a jogtulajdonos, a bizonylatra 

egyszeri postaköltséget számít fel a posta hatályos csomagdíj táblázata alapján. 

• A Viszonteladó az InCash által kiállított számlát fizetheti: 
- készpénzzel az InCash Ügyvitel Zrt. telephelyén 

- Bruttó 100.000 Ft végösszegig átutalással 
- Bruttó 100.000 Ft végösszeg felett előre átutalással 

- Értékhatár nélkül átutalással, kiegészítő szerződés aláírása esetén. 
 

A Viszonteladó tudomásul veszi, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. által kiállított számla kiegyenlítéséig 

a licenc értékesítési folyamata nem záródik le! Ez azt jelenti, hogy amíg a számla nem kerül 
kiegyenlítésre az InCash Ügyvitel Zrt. felé, a megvásárolt program csak időkorlátosan 

értékesíthető és helyezhető üzembe a végfelhasználó részére! Amennyiben a kiegyenlítés a 
lejárattól számított 30 napon belül nem történik meg, a vásárlás meghiúsult, a viszonteladó 

elveszíti a jogot a licenc értékesítésére, a szoftver pedig letiltásra kerül a végfelhasználónál. Ez az 

eljárási rend akkor sem módosul ha a végfelhasználó a Viszonteladó felé kifizette a szoftvert. 
Ettől a pillanattól kezdve ez a Viszonteladó és végfelhasználó között létrejött szerződés alapján 

rendezhető, az InCash Ügyvitel Zrt. a folyamat lezárásában nem vesz részt. 
A Viszonteladó köteles ezen feltételekről - értékesítés előtt - felvilágosítani a végfelhasználót. 

Amennyiben ez nem történik meg, ennek minden következménye a Viszonteladót érinti.  

Ezen feltételek érvényesek a bérleti konstrukcióban értékesített termékek esetében is. 
 

• A Viszonteladó késedelmes fizetése esetén az InCash Ügyvitel Zrt. jogosult: 

- a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot 
felszámítani, 

- azonnali beszedési megbízást a Viszonteladó bankjához benyújtani, ami ellen kifogást nem 
emel, 

- e jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani, 

- a Viszonteladóval szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, illetve a tartozás 
tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni. 

- a Viszonteladó terhére a követelésbehajtás díját (a behajtandó összeg 30%-a), mint 
kinnlevőség-kezelési különdíjat felszámítani. 
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• A bérleti konstrukcióban értékesített szoftverek esetében a végfelhasználó felé a jogtulajdonos 

havonta állítja ki a számlát. A jutalék összegéről a viszonteladó számlát állít ki a jogtulajdonos 
felé. A bérleti szerződés felmondása esetén a jogtulajdonos erről írásban tájékoztatja a 

viszonteladót és mellékletként megküldi a végfelhasználó lemondó nyilatkozatát, amennyiben 
rendelkezik vele.  

 

10. A szerződés érvényessége és megszűnése: 

• Jelen határozatlan idejű Viszonteladó szerződés a szerződő felek cégszerű aláírását követő 

naptól lép hatályba. 

• A szerződés megszűntetését bármely szerződő fél indoklás nélkül, írásban kezdeményezheti. A 
szerződés felmondási ideje 30 nap.   

• A szerződés felbontása esetén felek kötelesek, a felmondási idő alatt minden tárgyi eszközzel 

elszámolni és az esetleges számlatartozásukat a másik fél számára teljesíteni. Amennyiben a 
bizományba átadott dobozos szoftvereket a felmondási idő

• alatt a Viszonteladó nem juttatja vissza a Jogtulajdonoshoz, úgy azok kiszámlázásra kerülnek és a 

Viszonteladó pénzbeli tartozását növeli. A számla kiegyenlítéséig a dobozos példányok licencei az 
InCash Ügyvitel Zrt. tulajdonát képezik és mivel azok aktiválása letiltásra kerülnek, 

továbbértékesítésre így nem lesznek alkalmasak. 

• Amennyiben viszonteladó megsérti a szerződési feltételeket, vagy visszaél a jogtulajdonos által 

átruházott jogokkal, illetve vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, úgy jogtulajdonos jelenszerződést 
azonnali hatállyal felbonthatja. Ebben az esetben is fennáll - az előzőekben részletezett - két fél 

közötti elszámolási kötelezettség. 
 

11. Egyéb szerződési feltételek: 

• Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a jogtulajdonos, a rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken 

viszonteladó részére információkat küldjön a termékekhez kapcsolódó szolgáltatásairól és 

akcióiról.   

• Felek kötelesek az együttműködés során tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti 
titokként kezelni, azok a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhatók 

nyilvánosságra vagy nem adhatók át harmadik személynek. 

• Felek hozzájárulnak, hogy egymás cégnevét és céglogóját marketing munkáikban és 
referencialistáikban kölcsönösen, változatlan formában megjelentethetik. Az értékesítést 

támogató anyagokat a jogtulajdonos internetes tárhelyén bocsátja a viszonteladó rendelkezésére. 
Az internetes tárhely elérhetősége:  ftp3.incash.hu   

felhasználónév:  icpartner  

jelszó:    icpartner 

• Felek kölcsönösen vállalják, hogy a szerződésben foglaltak teljesítése során tudomásukra jutó és 
az együttműködést bármi módon befolyásoló tényről és körülményről, valamint ezek 

megváltozásáról egymást értesítik. 

• Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben 
egymással történő megállapodásra törekszenek. 

• Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó hatályos jogszabályok 

előírásai az irányadók. 

• Jelen Viszonteladói Szerződés két eredeti példányban készült és felek által történt aláírás 

időpontjától lép hatályba. 

 

Szerződő felek jelen megállapodást akaratukkal mindenben egyezőnek tekintik, ezt hiteles aláírásukkal 

minden oldalon elismerik.  

Budapest, 2018. _____________ hó ___ nap   

                                   

           
Viszonteladó  Jogtulajdonos 

 


