Tájékoztató a SzámlaPlusz szolgáltatásról

A Díjnet Zrt. új SzámlaPlusz elnevezésű számlamegőrzési szolgáltatás célja, hogy a 18 hónapnál régebbi
számlái esetében is lehetőséget biztosítsunk számláinak rendezett, biztonságos megőrzésére a Díjnet
rendszerben. Amennyiben igénybe veszi SzámlaPlusz szolgáltatásunkat, úgy az eddig is ingyenesen
biztosított 18 hónapon túlmenően elektronikus számláit továbbra is megőrizzük és elérhetővé tesszük
az Ön számára. A szolgáltatás részletes leírását a Díjnet ÁSZF 12.5. fejezete tartalmazza.
A SzámlaPlusz szolgáltatás díját a hatályos Díjnet ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Az éves díj
bruttó 991 Ft (780 Ft + áfa). A díjfizetést a Díjnet Zrt. online felületén a díjbekérő „Fizetés” füleslapján
kezdeményezve, vagy a Díjnet Zrt. által a Díjnet rendszerben szintén a díjbekérő „Fizetés” füleslapján
megadott adatokkal egyedi banki átutalással teljesítheti.
A Számlaplusz szolgáltatás határozott idejű: a szolgáltatási időszak egy teljes naptári év, amely január
1. napján kezdődik és ugyanazon év december 31. napján ér véget. Ha Ön a szolgáltatást 2019. január
1. és 15. között rendeli meg, akkor a szolgáltatási időszak a megrendelés napján kezdődik. Önnek
lehetősége van minden évben újra igényelni a SzámlaPlusz szolgáltatást, amely esetben számláit azok
korára tekintet nélkül megőrizzük és elérhetővé tesszük az ön számára a Díjnet fiókban.
Természetesen a Díjnet Zrt. a számlakiállítást követő 18 hónapon belül az eddig megszokott módon
továbbra is ingyenesen tárolja és őrzi elektronikus számláit, valamint a Díjnet rendszerben elérhető
számláit Ön bármikor ingyenesen letöltheti.
Ha 2019. január 15-ig nem igényli a SzámlaPlusz szolgáltatást, akkor az itt leírtaknak megfelelően jár el
a Díjnet Zrt.:


2019-tól csak a 2019. január 1. napján 18 hónapnál nem régebbi, azaz a 2017. június 30-át
követően kiállított elektronikus számláit tekintheti meg rendszerünkben (természetesen a
továbbiakban is ingyenesen); az ennél régebbi számlákat legkésőbb 2019. március 31-ig
töröljük a Díjnet ÁSZF 12.3.1.10-11. pontjaiban foglaltaknak megfelelően.

Amennyiben a tárgyévet megelőző szolgáltatási időszakra vonatkozóan a Díjnet Zrt. már nyújtja Önnek
a SzámlaPlusz szolgáltatást, úgy automatikusan meghosszabbítjuk SzámlaPlusz szerződését az ÁSZF
12.5.2.5. pontjában foglaltak szerint - kivéve, ha ezzel ellentétes irányú igényét Díjnet Zrt. felé jelezte
írásban a Díjnet Zrt. elérhetőségein, vagy a Díjnet weboldalán keresztül lemondással. Automatikus
meghosszabbítás esetében automatikusan előállítjuk díjbekérőjét a tárgyévre vonatkozóan. A
tárgyévet illetően automatikusan előállított díjbekérő sikeres befizetését követően tehát külön
igénylés nélkül meghosszabbodik a SzámlaPlusz szolgáltatás az érintett Díjnet regisztráció
vonatkozásában.
Kérdéseit, észrevételeit és panaszait a Díjnet ÁSZF 17.1. fejezetében megjelölt utak bármelyikén
megteheti a Díjnet Zrt. felé. A Díjnet Zrt. szolgáltatásaival összefüggésben békéltető testülethez
fordulhat, részletes információ itt érhető el. A Díjnet-szolgáltatások vonatkozásában nem áll

rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény szerinti magatartási kódex.
A SzámlaPlusz szolgáltatásra külön szerződés jön létre a Díjnet ÁSZF 12.5. fejezete értelmében, amely
elektronikus igényléssel jön létre Ön és a Díjnet Zrt. között, amennyiben a DíjnetPlusz menüpontban
megrendeli a SzámlaPlusz szolgáltatást.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet (Fogykr.) értelmében a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül Ön jogosult elállni
a szerződéstől, illetve – ha a szolgáltatási időszak már megkezdődött – felmondani a szerződést. Ön az
elállási/felmondási jogát a Fogykr. 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az
erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Elállás, illetve felmondás esetében a Díjnet
Zrt. minden díjat haladéktalanul visszafizet, és úgy folytatja tovább szolgáltatásainak nyújtását, mintha
a SzámlaPlusz szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére nem került volna sor.
A SzámlaPlusz szolgáltatás során végzett adatkezelésre a Díjnet Adatkezelési Tájékoztató 2.5. pontja
vonatkozik.

