
Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltatás tárgya
A KBOSS.hu Kft.
székhely: 2133 Sződliget, Akácos u. 21.,
cégjegyzékszám: 13-09-101824,
adószám: 13421739-2-13
továbbiakban: Szolgáltató
a jelen szerződésben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten elérhető 
"Számlázz.hu" számlázóprogram üzemeltetését (továbbiakban: Szolgáltatások) az alábbiak
szerint.
Jelen ÁSZF 2011.02.11-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A szerződés létrejötte, hatálya
A szerződés létrejötte:

•Megrendelő kitölti a regisztrációs űrlapot.

•Az ajánlatkérésnek valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie. A 

megadott adatok valódiságáért és hitelességéért a Megrendelő visszavonhatatlan 
szavatosságot vállal. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis,
hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal 
felelősséget.

•A regisztráció beérkezése után a szerződés létrejön.

Az így megtörtént regisztráció és visszaigazolás Szolgáltató és Megrendelő között létrejött 
normál szerződésnek tekintendő.
A Megrendelő a regisztrációjával kötelezettséget vállal az ÁSZF elfogadására, és kijelenti 
hogy ismeri abban foglalt jogait és kötelességeit.
Mindezeken kívül a szerződés Szolgáltató és Megrendelő között külön okirat aláírásával is 
létrejöhet.
A szerződés határozatlan időre jön létre.
Az adatokat csak a szolgáltatáshoz nyújtásához szükséges mértékben tároljuk, azokat 
bizalmas adatként kezeljük.
Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

A Szolgáltató jogai és kötelességei
A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az általa nyújtott Szolgáltatásokon keresztül 
a Megrendelő a mindenkori jogszabályoknak megfelelő számlát tudjon kiállítani.
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ből adódó kötelezettségeit és jogait másik gazdasági 
társaságra átruházni.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges minden szoftver és 
adattartalom szerzői jogának kizárólagos birtokosa.
A Szolgáltató éves szinten legalább 99%-os rendelkezére állást biztosít.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a folyamatos szolgáltatásnyújtást 
akadályozó üzemzavarokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.

https://www.szamlazz.hu/bastiszamla/?page=adatvedelem


A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtásáért díjat kérni, melyet a www.számlázz.hu 
weboldalon közzétett árlista tartalmaz.
A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által tudomására hozott adatokat kezelni, a rendszer 
használatából adódó információkat tárolni, és azokat ügyfélkapcsolati, statisztikai céllal 
felhasználni.
A Szolgáltató jogosult a Megrendelő rendszerhasználati jogát megvonni abban az esetben, 
ha a Megrendelő jogszerűtlenül, vagy a Szolgáltató érdekeit sértő módon használja azt.

A Megrendelő jogai és kötelességei
A Megrendelő jogosult a Szolgáltatások igénybevételére az általa előfizetett 
szolgáltatáscsomag erejéig. A mindenkori szolgáltatáscsomagokat a Szolgáltató a 
www.számlázz.hu weboldalon teszi közzé.
A Megrendelő felelősséget vállal a regisztrációkor megadott adatokra, és kijelenti, hogy 
jogosult a regisztrált cég nevében számlákat kiállítani.
A Megrendelő köteles a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési 
adatokat bizalmasan kezelni, azt illetéktelenektől megóvni. A Megrendelő felel minden 
olyan tevékenységért, mely az ő bejelentkezési adatainak felhasználásával valósult meg.
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait kezelje, azokat 
ügyfélkapcsolati és statisztikai célból felhasználja.

Szolgáltatások mindenkor elérhető 
ingyenes funkcionalitása
A program az alábbi tevékenységek elvégzésére biztosít lehetőséget ingyenesen:

•Számla kiállítása. A számla megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak.

•Számla nyomtatása. A számla két példányban kerül kinyomtatásra illetve olyan 

formában (pdf) jelenik meg a felhasználó számítógépén, amely nyomtatásra 
alkalmas. A nyomtatást fizikailag a Felhasználónak kell elvégeznie. Amennyiben a 
nyomtatás nem történik meg, azért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

•Számla előnézet. A nyomtatandó számla képe pdf formátumban megtekinthető. Ez 

az előkép számlaként nem használható, a hátterében a "MINTA" szó fel van 
tüntetve.

•Számla mentés. A számla lezárása után Szolgáltató szerverén mentésre kerül. A 

számlaadatok a Felhasználó böngészőjétől a Szolgáltató szerveréig titkosított https 
protokollon keresztül közlekednek. A számlaadatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi 
Tájékoztatóban leírtak szerint bizalmasan kezeli.

•Számla stornózás. A számla lezárása után a számla stornózható. Ekkor "Stronó 

számla" felirattal, ellenkező előjelű összegekkel elkészül egy számla, amely új 
számlaszámot kap és hivatkozási számként szerepel rajta az eredeti számla 
sorszáma. A stronószámla nem stornózható.

A további funkcionalitást, illetve a számla tárolás időtartamát a mindenkori 
szolgáltatáscsomagok tartalmazzák.



Hibás teljesítés, felelősségvállalás, 
kártérítés
A szolgáltatást mindenki önkéntes alapon veheti igénybe.
A SZOLGÁLTATÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN, A SZOLGÁLTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS ADATKIESÉSBŐL, RENDSZERHIBÁBÓL VAGY ÁTMENETI ELÉRHETETLENSÉBŐL
FAKADÓ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, AMELYEK A FELHASZNÁLÓ OLDALÁN 
FELMERÜLNEK!

A szerződés érvényessége, hatálya 
és megszűnése
A Megrendelő és a Szolgáltató között a fentiek szerint létrejött szerződés határozatlan 
időre jön létre. Megrendelő bármikor írásban kérheti felhasználói fiókja törlését, amely 
egyúttal a szerződés felmondásának minősül, és amely alapján Szolgáltató a 
Megrendelővel kapcsolatban létrehozott felhasználói fiók teljes tartalmát köteles azonnal 
törölni.
A Szolgáltató akkor mondhatja fel a szerződést, ha Megrendelő a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a szerződést egyéb módon súlyosan megszegi.
A szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy Megrendelő jogutód nélkül 
megszűnik.
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni, ha üzleti vagy jogi okokból annak 
fenntartására nem képes.
Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatást üzleti vagy egyéb okokból kénytelen 
felfüggeszteni vagy megszüntetni, arról a Megrendelőt írásban értesíti, a szolgáltatás 
megszüntetése előtt 60 nappal.

Záró rendelkezések
Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban 
bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem 
vezet eredményre, felek - értékhatártól függően - kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2011. március 15.
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