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TERC V.I.P. GOLD KLUBTAGSÁGI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1149 Budapest, 

Pillangó park 9. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-875405, adószám: 10434268-2-42, közösségi 

adószám: HU10434268, bankszámlaszám: MKB Nyrt. 10300002-20389767-00003285), mint 

Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató, valamint 

 

Felhasználó neve:  

Felhasználó címe:  

Felhasználó adóigazgatási száma:  

Felhasználó cégjegyzékszáma:  

Felhasználó bankszámlaszáma:  

Felhasználó ügyintézője:  

Felhasználó telefon/telefax száma:  

Felhasználó e-mail címe:  
 

Felhasználó azonosítószáma/hardverkulcs sorszáma:   
 

További megrendelt hardverkulcsok sorszáma(i):  

mint Klubtag, a továbbiakban: Klubtag között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1./ A Szolgáltató által kirázólagos jogosultsággal bíró TERC V.I.P. ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI 

KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ PROGRAMRENDSZER (kizárólag a programrendszer 

legfrissebb változatával rendelkező) felhasználói számára 

“TERC V.I.P. GOLD Klubtagságot” 
biztosít. 

 

2./ A klubtagság naptári évhez kapcsolódik, melynek a 2020. évi összege egy licencre 80.000 Ft, 

azaz Nyolcvanezer forint. A Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a későbbiekben az éves tagsági 

díj összegét megváltoztassa. A Szolgáltató a fenti összegre a hatályos jogszabályok szerinti 

Általános Forgalmi Adót számítja fel. 
 

3./ Az 1. pontban megjelölt “TERC V.I.P. GOLD Klubtagság" az alábbi szolgáltatásokat egy 

példányban, kizárólag egy licencre (azaz a fejlécben megadott sorszámú és azonosítójú 

hardverkulcsra) térítésmentesen biztosítja a Klubtagok részére: 

• a TERC V.I.P. ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ 

PROGRAMRENDSZER tárgyév során megjelenő összes upgrade változatát 

(programrendszerek, adattárak évenkénti négy frissítését az internetről letölthetők), 

• az internetes anyagár- és tételadattár frissítéseit a TERC V.I.P. ÖSSZEVONT ÉPÍTŐIPARI 

KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ PROGRAMRENDSZERNEK (évente 4 fix alkalommal: január, 

április, július és október 25-ig), 

 

4./ Az 1. pontban megjelölt "TERC V.I.P. GOLD Klubtagság" az alábbi kedvezményeket 

biztosítja a Klubtagok részére: 

• a Szolgáltató által forgalmazott „TERC V.I.P.” programrendszer  

     további új licence(k), hardverkulcs(ok) árából 60 % kedvezmény, 

• a Szolgáltató által forgalmazott „TERC V.I.P.” programrendszer  

     további licence(k) frissítési áraiból 40 % kedvezmény, 

• a Szolgáltató által forgalmazott „TERC V.I.P.” programrendszer  

hálózatos hardverkulcs áraiból 50 % kedvezmény, 

• XML export modul árából 33 % kedvezmény, 

• Átírási díj árából (nem jogfolytonos átalakulás, azaz új cég esetén) 5 % kedvezmény, 
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• a Szolgáltató által szervezett számítástechnikai tanfolyamok, 

     oktatások díjából (TERC V.I.P. és a TERC-ETALON) 20 % kedvezmény, 

• a Szolgáltató forgalmazásában lévő szakkönyvek vásárlásánál 5 % kedvezmény, 

• a Szolgáltató kiadásában megjelent szakkönyvek vásárlásánál 25 % kedvezmény, 
 

5./ A Klubtagsággal járó, eltérő mértékű kedvezmények csak a sorszámozott, névre szóló és adott 

tárgyévre érvényesített klubkártya felmutatásával, kizárólag a Klubtag részére vehetők igénybe. 
 

6./ A Szolgáltató a Klubtagok részére minden tekintetben előnyt biztosít partnerei között. 
 

7./ A Klubtagság által nyújtott kedvezmények a Szolgáltató által időszakonként biztosított egyéb 

kedvezményekkel nem vonhatók össze. 
 

8./ A Szolgáltató az esetleges újabb szolgáltatások és kedvezmények igénybevételének 

lehetőségéről a Klubtagokat rendszeresen, az interneten keresztül (www.terc.hu) tájékoztatja. 
 

9./ A Szolgáltató a 2. sz. pontban megjelölt éves tagsági díjról Díjbekérő számlát állít ki Klubtag 

részére, aki azt átutalással vagy csekken, postai befizetéssel egyenlítheti ki. Az áfa-

visszaigénylésre jogosító, de pénzügyi teljesítést nem igénylő számla és a klubtagsági kártya 

megküldésére együtt kerül sor. A jelen szerződésben foglalt, Klubtagoknak nyújtandó 

szolgáltatások, illetve kedvezmények igénybevételére csak az éves tagsági díj teljes összegének 

kiegyenlítése után kerülhet sor. 
 

10./ A klubtagság nem ruházható át, a használatáról Klubtag más személy részére nem mondhat le, 

át-, el nem adhatja. 
 

11./ Jelen Klubtagsági szerződés az aláírás napján lép hatályba, bármely fél részéről a következő 

évek vonatkozásában írásban a naptári év november 30-ig mondható fel. Év közbeni felmondás 

esetén a kifizetett tagsági díj nem kerül még időarányosan sem visszatérítésre, az teljes 

összegében megilleti Szolgáltatót. A Klubtagsági szerződés írásos felmondás hiányában 

automatikusan a következő évre meghosszabbodik, és az éves díj automatikusan leszámlázásra 

kerül. 
 

12./ A Szolgáltató semmilyen esetben sem vállal felelősséget bármilyen jellegű – a 

programrendszer, illetve adattárainak használatából, vagy nem használhatóságából eredő – 

kárért (üzleti haszon elmaradása, információk elvesztése, esetleges anyagi veszteség stb.). A 

Szolgáltató felelőssége – jelen szerződés bármely pontja alapján – maximum a klubtagsági díj 

erejéig terjed. Felek megállapodása alapján Klubtag a jelen jogviszonyból eredően további 

igényt a klubtagsági díjon felüli értékben semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
 

13./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk-ban foglaltak az 

irányadók. 
 

14./ A felek jogvita esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. 
 

Budapest, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 ............................................ ............................................... 

 Klubtag Szolgáltató 

         TERC Kft. 


