Belföldi címezetlen reklámkiadvány szolgáltatás ÁSZF 1. sz. függelék

A szolgáltatás díja és a díj kiegyenlítésének módja
1. „Nyilatkozat”-tal történő szerződéskötés esetén
1. számú táblázat

Tömeg
20 g-ig
50 g-ig
100 g-ig
150 g-ig
250 g-ig

Reklámkiadvány terjesztése Címezetlen ingyenes sajtótermék
esetén alkalmazandó
terjesztése esetén alkalmazandó
nettó ár (áfa nélkül Ft/db)
nettó ár (áfa nélkül Ft/db)
7,40
9,50
8,70
11,00
9,60
12,10
13,70
16,90
19,10
22,40

1) Postafiókra történő kézbesítés esetén a többlet díjat a Posta az 1. számú táblázat szerinti
nettó árra (áfa nélkül Ft/db), mint alapdíjra számítja fel. A postafiókra történő kézbesítés felára:
25 %/db.
2) Az Igénybevevőnek a szolgáltatásért járó díj kiegyenlítése Nyilatkozattal történő
szerződéskötés esetén – a reklámkiadvány postai kezelésbe vételekor –, készpénzben, a
postai szolgáltatóhelyeken elérhető tájékoztatás szerinti munkahelyeken bankkártyával
lebonyolított fizetési művelettel történhet.
2. Értékesítési szervezetek által kötött szerződés esetén
1) A szolgáltatás, illetve a többletszolgáltatás díja megállapodás tárgyát képezi, tekintettel a
terjesztés regionalitásából és egyéb adottságaiból fakadó sajátosságokra, azonban a díj
kiegyenlítése kizárólag átutalással történhet.
3. A szolgáltatás áfa mértéke, az áfa mentesség esetei
1) A szolgáltatás díját a mindenkor hatályos áfa törvény szerinti általános forgalmi adó terheli.
2) Az áfa-t fel kell számítani, ha:
a) az Igénybevevő az Európai Közösségen belüli, de nem adóalany;
b) az Igénybevevő belföldi;
c) az igénybevevő harmadik országbeli, nem adóalany.
3) A szolgáltatás után áfa-t az igénybevevő köteles megfizetni (nem kell adót felszámítani),
ha:
a) a szolgáltatást saját nevében megrendelő Igénybevevő gazdasági tevékenységnek
a székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában pedig állandó lakóhelye,
vagy szokásos tartózkodási helye szerint EU tagországbeli adóalany és nem
minősül belföldinek (rendelkezik közösségi adószámmal), valamint a
szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan nincs érintett magyarországi telephelye és
mindezekről a szerződésben nyilatkozik.
b) a szolgáltatást saját nevében megrendelő Igénybevevő gazdasági tevékenységnek
a székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában pedig állandó lakóhelye,
vagy szokásos tartózkodási helye szerint harmadik országbeli (nem EU
tagországbeli) adóalany és nem minősül belföldinek, valamint a
szolgáltatásnyújtással kapcsolatosan nincs érintett magyarországi telephelye
(igazolja adóalanyiságát) és mindezekről a szerződésben nyilatkozik.
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4. Külön írásba foglalt szerződés teljesítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő
további díjak
4.1. Rendelkezésre állási díj (késedelmes beszállítás esetén)
1) Amennyiben az Igénybevevő (vagy képviselője) hibájából eredően vagy mulasztása miatt a
jelen ÁSZF 4.3. pont 2) bekezdés szerinti elektronikus előrejelzésben a beszállítás pontos
időpontjaként (dátum, óra) megjelölt időponthoz képest több, mint 1 órával később történik
meg a beszállítás, abban az esetben a Posta részére rendelkezésre állási díjat köteles
megfizetni.
A rendelkezésre állás díja (késedelmes beszállítás esetén): 55.000 Ft + áfa/megkezdett
óránként
4.2. Előrejelzésben foglaltaktól eltérő beszállítás feldolgozási díja
1) Amennyiben az Igénybevevő (vagy képviselője) hibájából eredően nem a terjesztési terv
szerinti adatszolgáltatásban foglaltaknak megfelelően az előre jelzett paraméterekkel kerül
beszállításra a reklámkiadvány, a Postánál ebből következően felmerülő többlet feldolgozási
tevékenység díjaként az Igénybevevő 4.000 Ft + áfa/munkaóra díjat köteles megfizetni a Posta
részére.
4.3. Feldolgozási okiratok ismételt előállításának díja
1) Amennyiben az Igénybevevő (vagy képviselője) mulasztása miatt a feldolgozási okiratok
ismételt előállítására van szükség, abban az esetben a Posta részére az Igénybevevő a
következő díjat köteles megfizetni:
a) legfeljebb 10 doboz A4-es leporelló esetén 40.000 Ft + áfa/címanyag;
b) az a) alpontban foglaltakat meghaladó előállítás esetén 4.000 Ft + áfa /doboz.
4.4. Késedelmes beszállításból következő rendkívüli postai szállítási igény díja
1) Amennyiben az Igénybevevő (vagy képviselője) hibájából eredően vagy mulasztása miatt a
jelen ÁSZF 4.3. pont 2) bekezdés szerinti elektronikus előrejelzésben a beszállítás pontos
időpontjaként (dátum, óra) megjelölt időponthoz képest későbbi időpontban történik meg a
beszállítás és a szolgáltatás teljesítése érdekében rendkívüli postai szállítási kapacitás
igénybevételére van szükség, abban az esetben a Posta részére az Igénybevevő igénybevett
postai járatonként 50.000 Ft + áfa díjat köteles megfizetni.
4.5. Rendelkezésre állási díj (közös ellenőrzés elmaradása esetén)
1) Amennyiben az Igénybevevő (vagy képviselője) a közös ellenőrzésen nem jelenik meg,
vagy a közös ellenőrzést a lebonyolításra előzetesen kijelölt időpont előtti munkanapon 10.00
óra után mondja vissza, abban az esetben a Posta részére rendelkezésre állási díjat köteles
megfizetni.
A rendelkezésre állás díja (közös ellenőrzés elmaradása esetén): 5.700 Ft + áfa
alkalmanként
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