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HÍRLEVÉLKÜLDÉS-SZOLGÁLTATÁS SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről a Dankó István E.V (3600 Ózd, Bolyki Főút 51) továbbiakban: Szolgáltató, 
valamint az Előfizető között, melynek adatai: 
 

Előfizető teljes neve:  

  Előfizető számlázási címe:  

  Előfizető postai címe:  

  Kapcsolattartó neve:  

  Kapcsolattartó telefonszáma:  fax:  

  Kapcsolattartó e-mail címe:  

  Adószám: 
(cég esetén) 

 

  
Személyi igazolvány szám: 
(magánszemély esetén) 

 

  
Megrendelt díjcsomag: 
(a kiválasztott díjcsomag mellé 
tegyen egy X-et) 

  „A” Díjcsomag (15000 Ft + ÁFA / hó) 10 000 e-mail / hó 

 „B” Díjcsomag (20000 Ft + ÁFA / hó) 20 000 e-mail / hó 

 „C” Díjcsomag (42000 Ft + ÁFA / hó) 50 000 e-mail / hó 
 

   

Egyéb szolgáltatás: 
Hírlevél feliratkozás funkció beépítése a weblapjába 
5000 Ft + ÁFA / alkalom 
 

 
 
Az Előfizető aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit 
(https://www.tarhelyozd.hu/doc/aszf.pdf) és az Adatvédelmi Szabályzatot 
(https://www.tarhelyozd.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf) megismerte, megértette, elfogadja, az 
Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezeléshez hozzájárul.  
 
Előfizető vállalja, hogy tevékenysége során minden tekintetben betartja a hatályos magyar 
jogszabályokat, különös tekintettel az elektronikus hírközlésről, elektronikus hirdetésekről és 
gazdasági reklámtevékenységről szóló 2001. évi CVIII., 2003. évi C., illetve 2008. évi XLVIII. 
törvényekre. 
 
Jelen szolgáltatási szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írták alá. 
 
Kelt:  2018.  hó  nap 

    

…………………………….. 
Előfizető 

 

…………………………….. 
Szolgáltató 
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Nyilatkozat 

 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………………. (cég esetén: cégnév, 
aláírásra jogosult neve, cím, adószám; magánszemély esetén: név, cím, személyi 

igazolvány szám ………..….………………………………………………………………) 
nyilatkozom, hogy a Dankó István E.V. Hírlevélküldő Rendszerén keresztül kizárólag 
a címzettek által előzetesen írásban jóváhagyott e-mail címekre küldök elektronikus 
hirdetést. Az e-mail cím adatbázisomban a feliratkozók IP címeivel és a feliratkozás 
időpontjával rendelkezem.  
 
 
 
 
 
Kelt;  
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Aláírás 

 
 
 
 
Csatolandó dokumentumok: 
cég esetén: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány – másolatok 
magánszemély esetén: nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről 
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