K EDVEZMÉNYRENDSZER FELADÓK ÉS FELADÓI SZERVEZETCSOPORTOK RÉSZÉRE

1
1.1.

Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, szolgáltatások, többletszolgáltatások
Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, szolgáltatások
a) Egyetemes postai szolgáltatások: belföldi levél típusú küldemények
aa) elsőbbségi és nem elsőbbségi levél, levelezőlap, képes levelezőlap
(Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1. számú Terméklap alapján);
ab) belföldi válaszküldemény szolgáltatás (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú Terméklap alapján);
ac) szerződéses, kedvezményes díjú címzett reklámküldemény (k-dm)
(Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 3. számú Terméklap alapján);
ad) hivatalos irat (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú Terméklap alapján).
b) Belföldi EMS gyorsposta (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 15. számú Terméklap alapján).
c) Európa + csomag és nemzetközi EMS gyorsposta (Postai szolgáltatások
Általános Szerződési Feltételei 20. és 21. számú Terméklapok alapján).

1.2.

Kedvezménnyel támogatott többletszolgáltatások
a) Egyetemes szolgáltatásokhoz jogszabály alapján nyújtandó többletszolgáltatások
aa) ajánlott (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
22.1. számú Terméklap alapján);
ab) értéknyilvánítás (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 22.2. számú Terméklap alapján);
ac) tértivevény és E-tértivevény (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 22.3. és 22.4. számú Terméklapok alapján).
b) Az egyetemes szolgáltatásokhoz igénybe vett egyéb többletszolgáltatások,
ba) e-értesítés (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
23.1. számú Terméklap alapján);
bb) e-előrejelzés (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 23.2. számú Terméklap alapján).

1.3.

Kedvezménnyel nem támogatott, de forgalmi alapú kedvezmények esetében a
tárgyévet megelőző év forgalmi adatainak meghatározásakor figyelembe vett
szolgáltatások és többletszolgáltatások
a) A forgalmi alapú kedvezmények esetében a tárgyévet megelőző év forgalmi
adatainak meghatározásakor figyelembe vett szolgáltatások: A Postai
szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4.2.2. pontja alapján nyújtott egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások.
b) A forgalmi alapú kedvezmények esetében a tárgyévet megelőző év forgalmi
adatainak meghatározásakor figyelembe vett többletszolgáltatások: A Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4.2.2. pontja alapján
nyújtott egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásokhoz
igénybe vett többletszolgáltatások.
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A kedvezményrendszer elemei
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3

Forgalom utáni kedvezmény
-1
-2
Kiemelt Partneri kedvezmény
Terhelési kedvezmény
Bérmentesítő gép használatra adható kedvezmény
Elektronikus feladójegyzék használatáért adható kedvezmény
Belföldi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény
Európa + csomag és nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezmény

A kedvezménynyújtás általános feltételei
a) A kedvezményrendszer alkalmazásának kezdőnapja 2017. január 1.
b) Bármely kedvezmény kizárólag külön írásba foglalt szerződés alapján nyújtható.
c) Vevőnkénti 1000 Ft alatti visszamenőleges (6.1. pont, 6.2. pont c) bekezdés)
kedvezmény nem kerül elszámolásra.

4

Kedvezmény összevonhatósága, a forgalom figyelembevételével igénybe vehető
kedvezmények számításának alapja, elszámolása
a) A kedvezmény számításának alapja a kedvezményrendszer alkalmazását lehetővé tevő külön írásba foglalt szerződést feladóként megkötő gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Szerződő) részére végzett olyan postai szolgáltatások
tárgyévi, kedvezménnyel nem csökkentett, összesített ellenértéke, melyeknek a
díját a Szerződő a Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
szerint átutalással (azaz kizárólag díjhitelezéssel, vagy bérmentesítő gép
igénybevételével történő bérmentesítéssel) egyenlíti ki (a továbbiakban: bruttó
forgalom). Postabélyeggel történő bérmentesítésre és a postakész borítékokra/levelezőlapokra az üzleti kedvezményrendszer nem terjed ki.
b) A cégcsoporttal rendelkező ügyfelekre vonatkozó speciális feltételek:
I. Egy cégcsoportba (szervezet-csoportba) olyan, a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetek, továbbá egyéb szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) tartozhatnak
I.1. amelyekben a Szerződő közvetlenül, vagy közvetve (valamely, a
kedvezményrendszer igénybevételét [is] szabályozó szerződésben cégcsoport-tagként feltüntetett gazdálkodó szervezet révén) a tényleges tulajdoni arányok figyelembevételével számítva legalább 25%-os tulajdoni
hányaddal rendelkezik, vagy
I.2. amelyek elnevezésükben közös, a Szerződőre, vagy a Szerződő
cégcsoportjának egy másik tagjára utaló vezérszót használnak, és a
Szerződőtől nem függetlenek, mivel a Szerződő, vagy a Szerződő cégcsoportjának egy másik tagja a cégcsoport tagjaival kötött megállapodások alapján azok vagyonkezelőjének minősül (jogosult tehát arra, hogy
azok pénzügyi / gazdálkodási / gazdasági döntéseit ténylegesen és
meghatározóan befolyásolja), feltéve, hogy az adott cégcsoportba tartozó, e bekezdés szerint minősülő gazdálkodó szervezetek (ide nem értve

1 Hatályát vesztette 2015. január 1-jén.
2
Hatályát vesztette 2017. január 1-jén.
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a vagyonkezelőt) nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társaságnak, vagy
I.3. amelyek működési mechanizmusa, tevékenységi köre, illetve fő tevékenysége egymással érdemben megegyezik, és szervezeti önállóságuk megtartása mellett közvetlenül, vagy közvetve tulajdonosi
jogosultsággal rendelkeznek egy, a Polgári Törvénykönyv szerinti olyan
gazdasági társaságban, amely Szerződőnek minősül, és a cégcsoport
tagjainak egymással megegyező jellegű, központosítottan is intézhető
beszerzési, technikai, üzemeltetési, illetve fejlesztési ügyeit bonyolítja,
úgy, hogy a cégcsoport tagjain kívüli gazdálkodó szervezeteknek e tevékenységeket üzletszerűen nem biztosítja, vagy
I.4. amelyek vonatkozásában a Szerződő olyan, a Polgári Törvénykönyv
szerinti gazdasági társaságnak minősül, amely jogosult arra, hogy irányítsa, illetve koordinálja a jogszabályban meghatározott speciális feladatok ellátására létrehozott cégcsoport (szervezet-csoport) egyéb
tagjainak szakmai vagy pénzügyi-gazdasági tevékenységét, vagy
I.5. amelyek olyan, a Polgári Törvénykönyv szerinti belföldi gazdasági
társaságnak minősülnek, amelyek mindegyikében ugyanaz a Szerződőnek nem minősülő természetes személy, illetve belföldi- vagy külföldi bejegyzésű gazdálkodó szervezet közvetlenül, vagy közvetve (valamely
külföldi-, vagy az adott cégcsoportba tartozó belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet révén) a tényleges tulajdoni arányok figyelembevételével
számítva legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.
II. A kedvezmény alkalmazásának további feltétele, hogy a kedvezményrendszer igénybevételét (is) szabályozó külön írásba foglalt szerződésben
feltüntetett valamennyi gazdálkodó szervezet aláírja az említett külön
írásba foglalt szerződés részét képező, a kedvezmény feltételeinek teljesítését vállaló záradékot (amennyiben valamely gazdálkodó szervezet a záradék aláírását elmulasztja, úgy a gazdálkodó szervezetet érintő tárgyévi
forgalom nem számít bele a kedvezmény biztosítása szempontjából egy
cégcsoportba tartozó gazdálkodó szervezetek [a továbbiakban: Igénybevevői Kör] tárgyévi forgalmába).
A cégcsoporttal rendelkező ügyfelek által teljesített éves bruttó forgalom
az Igénybevevői Kör összevont bruttó forgalmával vehető figyelembe.
III. Amennyiben az Igénybevevői Körbe tartozó gazdálkodó szervezeteknek
nincs a tárgyévet megelőző év egészére kimutatható forgalma, úgy, azon
kedvezményelemek esetében, melyek mértékének meghatározásakor a
tárgyévet megelőző forgalom összege jelentőséggel bír, az előző évi kimutatható forgalom egyenes arányosításával 1 évre számított bruttó forgalom kerül meghatározásra.
IV. Egy gazdálkodó szervezet tárgyévi bruttó forgalmát egy időben csak egy
cégcsoport (szervezet-csoport) tárgyévi összevont bruttó forgalmának a
meghatározásakor lehet figyelembe venni.
V. A Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén az adott cégcsoportba tartozó gazdálkodó
szervezetek
mindegyike
jogosult
Szerződőt
megillető
kedvezményelemek igénybevételére, forgalom-összevonásra azonban
csak és kizárólag a forgalom utáni kedvezmény esetében van lehetőség.
c) A forgalom utáni kedvezmény esetében, ha a Szerződő, vagy az Igénybevevői
Kör tárgyévi bruttó forgalma a szerződéskötéskor figyelembe vett forgalmat
olyan mértékben meghaladja, hogy ezáltal magasabb kedvezmény mértékre
válik jogosulttá, úgy a kedvezmény-különbözet összegét részére a Posta egy
összegben utólag, legkésőbb a következő év január 31-ig helyesbítő számla
alapján átutalja. Amennyiben a Szerződő, vagy az Igénybevevői Kör tárgyévi
bruttó forgalma a külön írásba foglalt szerződésben rögzített kedvezmény mér3/8
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tékhez tartozó minimális éves bruttó forgalmat nem éri el, úgy a Szerződőnek
az elszámolt kedvezmény-különbözet összegét utólag, a Posta által kibocsátott
helyesbítő számla alapján kell megfizetnie.
5

-
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A kedvezmény elszámolás módja
6.1.

A kedvezmények nyújtásáról szóló külön írásba foglalt szerződés alkalmazásának kezdete és a szerződés aláírása közötti időszakra járó kedvezmény elszámolása:

Visszamenőleg helyesbítő számlán történik.
6.2.

A külön írásba foglalt szerződés aláírását követően:

a) Forgalom utáni kedvezmény, az elektronikus feladójegyzék használatáért járó
kedvezmény, a terhelési kedvezmény elszámolására a teljesítési időszakra vonatkozó esedékes számlán kerül sor.
b) A bérmentesítőgép használatáért járó kedvezmény elszámolása a tárgyhavi
feladási adatokat tartalmazó számla helyesbítésével történik.
c) A Kiemelt Partneri kedvezmény a tárgyévet követő január 31-ig egy összegben
helyesbítő számlán kerül elszámolásra (cégcsoport esetében – a Szerződővel
kötött eltérő tartalmú külön írásba foglalt szerződés hiányában – az Igénybevevő Körhöz tartozó gazdálkodó szervezetenként külön - külön)
d) A 6.2. pont c) bekezdés szerinti kedvezmények elszámolása havonta történik
meg amennyiben ez a külön írásba foglalt szerződésben rögzítésre kerül. A
tárgyhó lezárását követően a következő hónap huszadik napjáig a Szerződő
várható éves forgalma alapján kiszámításra kerül az éves várható kedvezmény
összege ennek alapján az éves kedvezmény tárgyhóra eső összege a következő számlában csak a teljesített, tényleges forgalom arányában kerül érvényesítésre.
Az év lezárását követően kiszámításra kerül az éves kedvezmény összege. A
havonta számlázott és az éves forgalom alapján járó kedvezmény különbözete,
a tárgyévet követő január 31-ig egy összegben helyesbítő számlán kerül elszámolásra.
Amennyiben a külön írásba foglalt szerződésben nem kerül rögzítésre a kedvezmények havi elszámolása akkor a kedvezményelemek a 6.2. pont c) bekezdése alapján kerülnek elszámolásra.
6.3.

Elszámolás valamely kedvezményelem évközi megszüntetése esetén

a) Kedvezményelem évközi megszüntetése esetén a Posta a megszüntetett
kedvezményelem vonatkozásában a megszüntetés napját követő 60 napon
belül elszámol a Szerződővel.
b) Amennyiben valamely forgalom jellegű kedvezményelem évközi megszüntetése okán a Szerződőnek nincsen a tárgyév egészére kimutatható forgalma,
úgy a kedvezmény mérték, vagy összeg számításának alapja az előző év
azonos időszakában kimutatott bruttó forgalom.
A kedvezményrendszer elemei

7
7.1.

Forgalom utáni kedvezmény

1) A belföldi levél típusú küldemény szolgáltatások forgalom utáni kedvezménye
jogcím esetében az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt postai küldeményekhez
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kapcsolódó alapszolgáltatások-, valamint az 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe.
2) A kedvezmény a Szerződő, illetve az Igénybevevői Kör e kedvezmény elszámolásánál figyelembe vehető bruttó forgalma alapján adható a szolgáltatásokhoz köthető tömegdíjakból és az igénybevett többletszolgáltatások díjából.
3) A tárgyévben alkalmazandó kedvezmény a külön írásba foglalt szerződésben
kerül rögzítésre, az alábbi táblázatban foglalt forgalmi sávok alapján. A kedvezmény mértéke az adott forgalmi sávhoz tartozó fix %-os kedvezmény.
Forgalmi sáv (Ft)
(éves bruttó forgalom)

7.2.

Kedvezmény mértéke
(%)

50.000.001 – 200.000.000

1%

200.000.001 – 500.000.000

2%

500.000.001 – 900.000.000

3%

900.000.001 – 1.500.000.000

4%

1.500.000.001 – 2.500.000.000

5%

2.500.000.001 – 3.400.000.000

6%

3.400.000.001 –

7%

-3

7.2.A.7.3.

-4

7.4.

Kiemelt Partneri kedvezmény

1) A Szerződő, illetve az Igénybevevői Kör a Kiemelt Partneri kedvezményre jogosult, amennyiben a jelen kedvezmény elszámolásakor alapul vett postai szolgáltatások (a továbbiakban: alapul vett postai szolgáltatások) esetlegesen felszámítandó
általános forgalmi adó összegével csökkentett tárgyévi teljes bruttó forgalma eléri
ugyanezen postai szolgáltatások tárgyévet megelőző évben bonyolított esetlegesen
felszámítandó általános forgalmi adó összegével csökkentett teljes bruttó forgalmának 85 %-át.
2) Az alapul vett postai szolgáltatások az alábbiak:
a) a hivatalos irat kivételével az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt postai küldeményekhez kapcsolódó alapszolgáltatások, valamint

3
4

Hatályát vesztette 2015. január 1-jén.
Hatályát vesztette 2017. január 1-jén.
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b) az 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások (amennyiben azok nem hivatalos irathoz kapcsolódnak), továbbá
c) az 1.3. pontban megjelölt szolgáltatások és többletszolgáltatások.
3) A kedvezményszámítás alapja az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt postai küldeményekhez – kivéve a hivatalos irat – kapcsolódó alapszolgáltatások, valamint
az 1.2. pontban felsorolt, hivatalos irathoz nem kapcsolódó többletszolgáltatások
együttes forgalma.
4) A kedvezmény mértéke
Forgalmi sáv (Ft)
(éves bruttó forgalom a 7.4. pont 3)
bekezdése alapján)

Kedvezmény mérték

300 000 001 – 400 000 000

1,50%

400 000 001 – 500 000 000

2,25%

500 000 001 – 600 000 000

3,00%

600 000 001 – 700 000 000

3,75%

700 000 001 – 800 000 000

4,50%

800 000 001 – 950 000 000

5,25%

950 000 001 – 1 100 000 000

6,00%

1 100 000 001 – 1 400 000 000

6,75%

1 400 000 001 – 1 800 000 000

7,50%

1 800 000 001 –

8,25%

7.5. Terhelési kedvezmény5
1) A kedvezmény mértékének meghatározásához az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt belföldi levél típusú postai küldeményekhez kapcsolódó alapszolgáltatások, valamint az e küldeményekhez kapcsolódó, 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások
forgalmi adatai vehetők figyelembe.
2) A kedvezmény a Szerződő e kedvezmény elszámolásánál figyelembe vehető bruttó
forgalma alapján adható az 1) bekezdés szerinti szolgáltatásokhoz köthető tömegdíjakból és az igénybevett többletszolgáltatások díjából.
3) A terhelési kedvezmény az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt belföldi levél típusú
postai küldemények közül azok esetében érvényesíthető, amelyek
a) feladására kizárólag az Országos Logisztikai Központban kerül sor és
b) feladása elektronikus feladójegyzékkel történik és
c) alkalmasak a gépi feldolgozásra és

5

Az e pontban foglaltakat a Posta 2016. január 1-től alkalmazza.
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d) átlagos tömege az azonos napon feladott küldeményeket tekintve nem haladja
meg a legalacsonyabb tömegkategória – jelenleg 30 gramm – 20%-át és
e) darabszáma – az azonos napon feladott küldeményeket tekintve – eléri, vagy
meghaladja a 10.000 darabot és
f) a Szerződő a d) és e) alpontokban meghatározott küldeményekre – a külön
írásba foglalt szerződés szerinti – adatszolgáltatást készít elektronikus formában, melyet havonta a tárgyhónapot megelőző hó 25. és tárgyhó 5. napja között
küld meg.
4) A kedvezmény mértéke
Forgalmi sáv Ft
(éves bruttó forgalom)
3 400 000 001 alatt
3 400 000 001 – 3 600 000 000
3 600 000 001 – 3 800 000 000
3 800 000 001 – 4 000 000 000
4 000 000 001 –
8

Kedvezmény %
0%
10%
16%
22%
28%

Bérmentesítő gép használatra adható kedvezmény
1) A kedvezmény biztosításakor az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt belföldi levél típusú küldeményekhez kapcsolódó szolgáltatások-, valamint az 1.2. pontban
felsorolt többletszolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe.
2) A kedvezményszámítás alapja a bérmentesítő géppel bérmentesített postai küldemények összesített bruttó forgalma, amely a tömegdíjból és az igénybevett többletszolgáltatások díjából tevődik össze.
3) A kedvezmény mértéke általános esetben 3%.
4) A feladó további 2% kedvezményre jogosult az alábbi körben, esetekben és időtartamban:
A) A kedvezményelem alkalmazásának első napjától (a továbbiakban: Kezdőnaptól) számított 1 éves időtartamban, azon postai küldemények vonatkozásában,
amelyeket olyan bérmentesítő géppel bérmentesítenek, amely
a)
alkalmas (telefonos vagy webalapú) távfeltöltésre, továbbá
b)
a Szerződő részére a Kezdőnaptól fogva lehetővé teszi a 3) bekezdés
szerinti mértékű kedvezmény igénybevételét úgy, hogy a Szerződő a bérmentesítő
gépet a Kezdőnapot megelőzőn bérmentesítés céljából nem alkalmazta.
B) A Kezdőnapot követően megvásárolt vagy bérelt, telefonos vagy webalapú távfeltöltésre alkalmas bérmentesítő gép rendszerbe állítása (vagyis újabb eszköz
igénybevétele) esetén, az újabb eszközzel bérmentesített postai küldemények vonatkozásában az eszköz rendszerbe állítását követő egy évig azzal, hogy
a)
meglévő bérmentesítő gép cseréje abban az esetben minősül újabb
eszköz igénybevételének, ha a lecserélt bérmentesítő gép nem volt alkalmas
webalapú vagy telefonos távfeltöltésre, az új digitális bérmentesítő gép azonban
rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Ebben az esetben a 2 %-os kedvezmény
elszámolható.
b)
amennyiben a Szerződő olyan bérmentesítő gépet cserél le, amely után
jogosult a 2%-os többletkedvezményre, úgy a cserélt bérmentesítő géphez
kapcsolódó jogosultsági időszak utolsó napjáig a helyébe lépő (újabb) bérmen7/8
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tesítő géppel bérmentesített küldemények után is jár a 2%-os kedvezmény, de
csak abban az esetben, ha az újabb bérmentesítő gép alkalmas telefonos vagy
webalapú távfeltöltésre.
5) A kedvezmény elszámolás a feladást igazoló okiratban (feladójegyzék, feladókönyv) szereplő adatok alapján történik.
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Elektronikus feladójegyzék használatáért adható kedvezmény
1) Az elektronikus feladójegyzék használatáért adható kedvezmény jogcím esetében kizárólag az 1.1. pont a) bekezdés ad) alpont szerinti hivatalos irat és az 1.2.
pontban felsorolt szolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe.
2) Amennyiben a feladó a Posta által készített műszaki útmutató alapján elkészített
és bevizsgált elektronikus feladójegyzékkel adja postára az 1.1. pont a) bekezdés
szerinti könyvelt postai küldeményeit, az elektronikus feladójegyzék használatába
bevont vevőkódon szereplő a 9. pont 1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások bruttó forgalmából 1 % kedvezmény adható a részére.
3) Az elektronikus feladójegyzék használatáért kizárólag az Országos Logisztikai
Központban, Logisztikai Üzemekben, a Pesti Levélcentrum Postán, valamint az Integrált Posta Hálózatba bevont postákon feladott postai küldemények esetében
adható kedvezmény, ugyanis az elektronikus feladójegyzék fogadására ezeken a
postahelyeken nyílik lehetőség.

10 Belföldi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény
1) Belföldi EMS gyorsposta rendszeres igénybevétele esetén külön írásba foglalt
szerződésben kedvezmény határozható meg. A kedvezmény alapja a Szerződő által igénybe vett belföldi EMS gyorsposta termékek, és a termékekhez igénybe vett
többletszolgáltatások előző éves, áfát nem tartalmazó – a 2) bekezdés alapján –
kedvezménnyel csökkentett forgalma, a kedvezmény Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei-ben rögzített valamennyi belföldi EMS gyorsposta
szolgáltatás díjtételére kiterjed.
2) A kedvezmény mértéke 1%-tól 20%-ig terjedhet. A kedvezmény pontos mértéke
a külön írásba foglalt szerződésben kerül meghatározásra.
11 Európa + csomag és nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz kapcsolódó
kedvezmény
1) Európa + csomag valamint nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatások rendszeres igénybevétele esetén külön írásba foglalt szerződésben kedvezmény határozható meg. A kedvezmény alapja a Szerződő által igénybe vett Európa +
csomag vagy nemzetközi EMS gyorsposta termékek, és a termékekhez igénybe
vett különdíjas szolgáltatások éves nettó forgalma, a kedvezmény Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei-ben rögzített valamennyi Európa + csomag vagy nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatás díjtételére kiterjed.
2) A kedvezmény mértéke 1%-tól 20%-ig terjedhet. A kedvezmény pontos mértéke
a külön írásba foglalt szerződésben kerül meghatározásra.
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