
 

                                                         

SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Amely létrejött egyrészről Pro Ve Szám Kft.-VÍZBOLT (székhely: 6430 Bácsalmás, Kossuth Lajos u.60. cégjegyzékszám: 
03-09-133644, adószám: 10888612-2-03, Bankszámla szám: CIB Bank Nyrt: 10701025-67032130-51100005, Telephely, 
levelezési cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/D), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről 
 

                               Gazdálkodó szervezet:           Magánszemély: 

 

Cégnév / Név:  

Születési hely/ idő:  

Anyja neve:  

Szem. ig. sz.:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Székhely:  

Számlázási cím:  

Szállítási cím:  

Levelezési cím:  

Bankszámlaszám:  

Kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

E-mail cím:  

Szerződés időtartama:  határozatlan  határozott 

Mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő) között az alábbiak szerint: 
 

 

1. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
Jelen szerződés keretében Szolgáltató az általa forgalmazott vizet (továbbiakban: Víz) szolgáltatja Megrendelő részére, ennek keretében 
Szolgáltató vízadagoló Berendezést (továbbiakban: Berendezés) üzemeltet a Megrendelő által megjelölt helyszínen, és azokat a 
Megrendelő igénye szerint vízzel folyamatosan ellátja. A vizet Szolgáltató 19 literes ballonokban szállítja. Megrendelő kötelezi magát, 
hogy jelen szerződés fennállása alatt kizárólagosságot biztosít a Szolgáltatónak. 

2. ÁRAK, SZÁMLÁZÁSI MÓD, FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
2.1. A szolgáltatás díja: 
A szolgáltatási (bérleti) díj havonta előre kerül kiszámlázásra és megfizetésre. A fizetési feltételek a számlán kerülnek feltüntetésre. 
A Megrendelő a Berendezés (ek) ért, (azok) használatáért a 2.2 és 3. pontban meghatározott szolgáltatási díjat fizeti (a díj a 27% áfa-t 
tartalmazza). 
2.2. Egyéb díjak: 
A Szolgáltató a 3. pontban meghatározott víz, szénsav töltés, vízadagoló berendezés díját és egyéb termékek megrendelését 
szállításonként számolja el. A Szolgáltató a ballonok után betéti díjat számol fel, mely egy alkalommal kerül megfizetésre.  
A Szolgáltató a ballonmozgást kiszállítás után számolja el, és a különbözetet jogosult kiszámlázni a Megrendelő felé. A Megrendelő a 
megfizetett ballon betéti díj visszatérítésére jogosult a szerződés megszűnése esetén amennyiben azt sértetlenül szolgáltatja vissza. 
A Megrendelő fennálló tartozása vagy kintlévősége esetén, a ballon betét díj összegéből a tartozás levonásra kerül. Amennyiben a 
tartozás mértéke meghaladja a ballon betéti díj összegét, úgy a Szolgáltató a levonás után számlát állít ki a megrendelő részére. 
A Szolgáltatási Megállapodás felmondása vagy megszűnése esetén a higiéniai tisztítás automatikusan kiszámlázásra kerül a 
Megrendelőnek. Higiénia tisztítás díja Bruttó: 13.500.-Ft. /alkalom. *27% Áfával (Félévente javasolt.) Hálózati vízadagoló esetén a 
vízszűrő cseréje FÉLÉVENTE kötelező, díja Bruttó: 11.990.-Ft. /alkalom. *27% Áfával. 
A Szolgáltató fenntartja az árak változtatásának jogát. A bérleti díj és ballonos víz ára a Szolgáltató által üzemelt weboldalon 
meghatározott áron kerül számlázásra. A Szolgáltató előzetesen nem köteles a Megrendelőnek az áremelést bejelenteni, hatályban lévő 
Szolgáltatási Szerződés(ek) esetén sem. Amennyiben a Megrendelő az ily módon megemelt díjat, illetve árat nem fogadja el, jogosult a 
szerződést 30 napos rendes felmondással írásban felmondani. 
 
2.3. Egyéb rendelkezések 
1. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató jelen megállapodás aláírása előtt tájékoztatta a Megrendelőt az általános szerződési 
feltételekről (ÁSZF) és az adatkezelés feltételeiről (GDPR), melyek jelen szerződés részét képezik. Megrendelő kijelenti, hogy az 
általános szerződési és adatkezelési feltételeket megismerte, az abban foglaltakat aláírásával elfogadja. (ÁSZF és GDPR a 
https://www.vizbolt.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy oldalon olvasható). 
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
3. Felek jelen szerződésből fakadó jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni.  
4. Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek. 

https://www.vizbolt.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy


 

                                                         

3. MEGRENDELÉS ADATAI 
A Szolgáltató az 1. pontban meghatározott szolgáltatást az alábbiak szerint teljesíti: 

 

BALLONOS VIZEK ÁR MENNYISÉG 

MÁRKÁK (27 % ÁFÁVAL) DB 

 HUN AQUA     2.590.-FT/ ballon (19 liter)  

 UNIGRANDE pH 8,4 2.790.-Ft / ballon (19 liter)  

 FÜREDI ION pH 9,3 3.450.-Ft / ballon (19 liter)  

 FÜREDI OXION pH 9,3     3.650.-Ft / ballon (19 liter)  

 CEGLÉDI AQUA               1.990.-Ft / ballon (19 liter)  

 PANNÓNIA AQUA 2.090.-Ft / ballon (19 liter)  

 PANNÓNIA KINCSE     2.750.-FT/ ballon (19 liter)  

 SZENTKIRÁLYI             2.900.-FT/ ballon (19liter)  

 PERIDOT             3.290.-FT/ ballon (19liter)  

 Ballon betéti díj: *               2.900.-Ft / ballon (19 liter)  
*ha nem rendelkezik üres ballonnal szükséges betétdíjat vásárolni 

 
 

VÍZADAGOLÓ BÉRLÉS 

 

BALLONOS VÍZADAGOLÓ BERENDEZÉS BÉRLETI DÍJ MENNYISÉG 

TÍPUS/SZIN (27 % ÁFÁVAL) DB 

 NORMÁL VT11 ezüst/fekete 2.900.-Ft / hó  

 NORMÁL V208 ezüst vagy fehér 2.900.-Ft / hó  

 NORMÁL (rejtett ballonos) ……… 8.000.-Ft / hó  

 NORMÁL UV (rejtett ballonos) 9.000.- Ft / hó  

 SZÉNSAVAS (Co2) tip:..………... 8.500.- Ft/ hó  

 SZÉNSAV PALACK (5KG) 5.500.- FT/hó  

 

HÁLÓZATI VÍZADAGOLÓ BERENDEZÉS BÉRLETI DÍJ MENNYISÉG 

TÍPUS/SZIN (27 % ÁFÁVAL) DB 

 NORMÁL ……………………… 
                  (A vízszűrő külön fizetendő) 

 

6.000.-Ft / hó 
 

 SZÉNSAVAS……………………. 
                (A Co2 palackés  töltése és vízszűrő külön fizetendő) 

 
12.000.-Ft / hó 

 

 GYORSCSATLAKOZÓ 
(bekötő csap ½” colos, ha nem áll rendelkezésre) 9.990.-Ft / db (VÉTELÁR) 

 

 VÍZSZŰRŐ CARBON 
(ezüst vízszűrő 6mm kiállással) 

      11.900.- FT / db (VÉTELÁR) 
 

 

 

FIZETÉSI MÓD 

   készpénz (szállítónak)          átutalás ( 8 napon belül)           előre utalás (előlegszámla) 

 

FIZETENDŐ ÖSSZESEN:.....................................................................................Ft* 
 
azaz…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*ÁFA mértéke 27% 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                         

MEGJEGYZÉS: 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Az Adatkezelési tájékoztatót és az ÁSZF-t a Megrendelő megismerte és tudomásul vette. 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt (cégszerűen) írták alá. 
 
 
Kelt: ...................……………… (hely),2023 (év) .................................. (hónap) ........................ (nap) 
 
 
 
 
 
 

................................................................... 
Megrendelő 

 

                   …..................................................................... 
                                        Szolgáltató 

  

 
bélyegző 

 
                                            bélyegző 

 


