
 
 

 
 

HIRDETMÉNY  
 

A „Duplázó”, a „Nullázó” és a „Szerződj most, fizess januártól” akciók  
szerinti szerződéses kedvezményekről 

 

„Duplázó” akció 
 

A Fizetési Pont POS Terminált üzembentartó szerződéses Partner a terminálüzemeltetés körében a terminálon 
2020. július 01. és 2020. november 30. közötti időszakban sikeresen teljesült értéknövelt szolgáltatási tranzakciók 
(mobiltelefon feltöltés, díjfizetés, Príma Kupon értékesítés) után üzletpolitikai célú árendedményre (Kedvezmény) 
jogosult. A Kedvezmény a Partner számára megküldött, a 2020. évi novemberi szolgáltatói díjakat tartalmazó 
számlában kerül érvényesítésre, legfeljebb a számla nettó értékéig. A Kedvezmény az alábbi mértékű: 
 

Mobiltelefon feltöltési kedvezmény 

5.000 Ft alatt 20 Ft tranzakciónként 

5.000 és 10.000 Ft között 100 Ft tranzakciónként 

10.000 Ft felett 200 Ft tranzakciónként 

Díjfizetés kedvezmény 

15.000 Ft alatt 20 Ft tranzakciónként 

15.000 és 50.000 Ft között 100 Ft tranzakciónként 

50.000 Ft felett 200 Ft tranzakciónként 

Príma Kupon értékesítési kedvezmény 

100 Ft tranzakciónként 

 

„Nullázó” akció 
 

A. A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a Fizetési Pont Kft. (Társaság) 
által „Fizetési Pont Ideiglenes Hirdetmény” néven kiadott általános szerződési feltételi dokumentum 
hatálya alatt a Társasággal Fizetési Pont POS Terminál üzemeltetésére szerződést kötött üzembentartói 
Partnerek vonatkozásában a „Fizetési Pont Ideiglenes Hirdetmény” szerinti szerződéses feltételek 2020. 
augusztus 31-ig szólóan, meghosszabbítva érvényesek és alkalmazandók. E szerződéses jogviszonyokra 
ezen időpontot követően, 2020. szeptember 01-től a mindenkori Fizetési Pont Hirdetmény alkalmazandó. 

 

B. A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet lejártát követően a Társasággal Fizetési Pont 
POS Terminál üzemeltetésére 2020. augusztus 31-ig szerződést kötött üzembentartói Partnerek 
vonatkozásában a „Fizetési Pont Ideiglenes Hirdetmény” szerinti szerződéses feltételek 2020. augusztus 
31-ig szólóan érvényesek és alkalmazandók. E szerződéses jogviszonyokra ezen időpontot követően, 
2020. szeptember 01-től a mindenkori Fizetési Pont Hirdetmény alkalmazandó. 

 

„Szerződj most, fizess januártól” akció 
 

A Társasággal Fizetési Pont POS Terminál üzemeltetésére a 2020. október 01. és 2020. december 31. közötti 
időszakban szerződést kötő azon üzembentartói Partnerek esetében, akik a nyugtaadási kötelezettségüknek 
pénztárgép használatával kötelesek eleget tenni (mint a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú melléklete 
szerinti kereskedők) a Fizetési Pont Hirdetmény „Költségek” része 2020. december 31-ig az alábbi kedvezményes 
eltérésekkel alkalmazandó:  

Alapdíj (kedvezmény nélkül) 0 Ft  

Hálózati kapcsolat díja  0 Ft 
 

E szerződéses jogviszonyokra 2021. január 01-től a mindenkori Fizetési Pont Hirdetmény alkalmazandó. 
 

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. 


