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PR-TELECOM Zrt. szolgáltatás ajánlói rendszer 

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS 
 

Amely online jön létre a PR-Telecom Zrt. (székhely: 3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11.), mint „Megbízó” 

és 

Név 

Születési név 

Édesanyja leánykori neve 

Születési hely 

Születési idő 

Lakcím  

Telefonszám 

E-mail cím 

TAJ szám 

Adóazonosító jel / vagy adószám (adószámmal rendelkező magánszemélyek esetén) 

Bankszámlaszám 

Állampolgárság 

 

mint Közvetítő és Szolgáltatás ajánló, továbbiakban „Ajánló” között. 

1. Megbízó a jelen közvetítői szerződéssel jutalék ellenében a PR-Telecom Zrt. szolgáltatásai ajánlásával kívánja 

megbízni a Szolgáltatás ajánlót. Az ajánló a jelen szerződés megkötésével a megbízást elfogadja. 

2. A sikeres teljesítés – azaz a jutalék fizetés feltétele az ÁSZF 2.10 és 6.1 pontja szerinti feltételek teljesülése. A 

jutalék mértékét jelen szerződés 1. sz. melléklete képezi. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő a jutalék összegét módosítani kívánja, 

úgy azt a módosítás hatálybalépése előtt 8 (nyolc) nappal korábban köteles a közvetítő részére 

hozzáférhetővé tenni. A www.pr.hu/ajanlo - internetes portálon történő közzététel hozzáférhetővé tételnek 

minősül). Az Ajánló jogosult a szerződést a módosított jutalék hatálybalépéséig felmondani. Ez esetben a 

szerződés a jutalék módosítás hatálybalépésének időpontjában megszűnik. Felek a jutalék összegének 

módosítása körében kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő által kezdeményezett 

módosításra az Ajánló a díjmódosítás tervezett hatálybalépéséig nem nyilatkozik, úgy nyilatkozattételének 

elmaradása a jutalék módosítás kifejezett elfogadásának minősül. A jutalék módosítás tervezett időpontjáról 

Megrendelő köteles az ajánlót tájékoztatni. 

4. Jelen megbízási szerződés részletes feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

tartalmazzák, mely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. Felek megállapodnak 

abban, hogy amennyiben Megrendelő az ÁSZF-et módosítani kívánja, úgy azt a módosítás 

hatálybalépését megelőző 8 (nyolc) nappal korábban köteles az Ajánló részére hozzáférhetővé tenni 

(a www.pr.hu/ajanlo - internetes portálon történő közzététel hozzáférhetővé tételnek minősül). Ajánló jogosult a 

szerződést az ÁSZF módosítás hatálybalépéséig felmondani. Ez esetben a szerződés az ÁSZF módosítás 

hatálybalépésének időpontjában megszűnik. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben 

Megrendelő által kezdeményezett ÁSZF módosítás tervezett hatálybalépésének időpontjáig Ajánló nem 

nyilatkozik, úgy nyilatkozattételének elmaradása az ÁSZF módosítás kifejezett elfogadásának minősül. Az 

ÁSZF módosítás tervezett időpontjáról Megrendelő köteles az ajánlót tájékoztatni. 

5. Jelen szerződés az Ajánló regisztrációjának véglegesítésekor, a Megbízó általi elektronikus úton - a 

regisztrációkor megadott email címre történő visszaigazolásával jön létre. 

 

 

 

Miskolc, 

 

  

http://www.pr.hu/ajanlo
http://www.pr.hu/ajanlo
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1. számú Melléklet – Jutalékszabályzat 

 

 

 

Kihirdetés dátuma: 2019.11.15 

 

 

1. Felek megállapodnak, hogy Megbízó a Ajánló részére sikeres ajánlást követően elektronikus úton jutalékot 

utal át. 

2. A mindenkori meghatározott jutalék összege: 5 000 Ft / sikeres ajánlás. 

3. A meghatározott jutalék összege bruttó összeg, amely kapcsán az esetlegesen felmerülő jogszabály által 

megkövetelt járulékok és vagy adók levonása még megtörténik. 

4. A jutalék tartalmazza az ajánló feladatának ellátásához szükséges esetlegesen felmerülő valamennyi 

készkiadását, költségét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolc, 


