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Berendezés Szolgáltatási Feltételek  
 

 
A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (a továbbiakban: “CCHBC”) (székhelye: 2330 Dunaharaszti, 

Némedi út 104., Cg.13-09-067506, adószáma: 10886861-2-44) a saját tulajdonában álló, 

márkajelzéssel ellátott hűtőgép (a továbbiakban: Hűtőgép) és „Coca-Cola” Post-mix üdítőital készítő 

gépek (továbbiakban Post-mix gép, a továbbiakban együttesen Berendezés vagy Berendezések) 

kihelyezésére, javítására és használatára vonatkozóan az alábbi Berendezés Szolgáltatási Feltételek 

érvényesek 2023. április 3. napjától . 

Jelen Berendezés Szolgáltatási Feltételek rendelkezései alkalmazandóak minden, CCHBC tulajdonát 

képező Hűtőgép és Post-mix gép kihelyezésére, használatára, karbantartására és javítására. 

 

 

1. Hűtőgép  

 

Hűtőgép kiszállításának, áthelyezésének, karbantartásának, javításának költsége  

 

CCHBC a 2020. február 1-e után kiszállított Hűtőgépekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az alábbi díjak 

felszámolásával végzi a Partner számára:  

• Javítás (a Berendezés hibájának kijavítása): nettó 5.000 Ft+ÁFA/hűtő/alkalom  

• Karbantartás (a Berendezés üzemképes, jó állapotának megőrzése érdekében elvégzett  

tevékenység, átalakítás): nettó 5.000 Ft+ÁFA/hűtő/alkalom  

• Kiszállítás/áthelyezés: nettó 5.000 Ft+ÁFA/hűtő/alkalom  

• Rendezvényes hűtő (a Berendezés 1 hónap időtartamnál rövidebb ideig van a partner nél) 

kiszállítása: nettó 25.000 Ft+ÁFA/hűtő/alkalom  

 

A Partner a fenti szolgáltatások díját köteles kiegyenlíteni a CCHBC által kiállított számla alapján és 

annak rendelkezései szerint. 

 

A CCHBC a fenti díjakat az alábbi esetekben nem számítja fel:  

• amennyiben a javítás a Berendezés kiszállítását követő 5 munkanapon belül történt  

• amennyiben a javítás az előző javítást követő 5 munkanapon belül történt  

• amennyiben az adott javítás vagy kiszállítás/áthelyezés a Partner a CCHBC rendszerében 

regisztrált igénybejelentését követő 10 munkanapon belül nem teljesül (kivéve, ha a 

megrendelés teljesítését a Partner 10 munkanapon túl kérte)  

• amennyiben egy partnernek egy rendezvényre 8 db vagy annál több hűtőt szállítunk ki  

• a Key Account kategóriába sorolt partnereinél  

 

http://www.coca-colahbc.com/
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2. Post-mix gép  

 

Post-mix gép kiszállításának, áthelyezésének, karbantartásának, javításának költsége  

 

A CCHBC a 2020. február 1-e után kiszállított Post-mix gépekkel kapcsolódó szolgáltatásokat az 

alábbi díjak felszámolásával végzi a Partner számára: 

• Javítás (a Berendezés hibájának kijavítása): nettó 5.000 Ft+ÁFA /gép/alkalom  

• Karbantartás (a Berendezés üzemképes, jó állapotának megőrzése érdekében elvégzett  

tevékenység, átalakítás): nettó 5.000 Ft+ÁFA /gép/alkalom  

• Kiszállítás/áthelyezés: nettó 5.000 Ft+ÁFA /gép/alkalom  

 

A Partner a fenti szolgáltatások díját köteles kiegyenlíteni a CCHBC által kiállított számla alapján és 

annak rendelkezései szerint.  

 

A CCHBC a fenti díjakat az alábbi esetekben nem számítja fel:  

• amennyiben a javítás a Berendezés kiszállítást követő 5 munkanapon belül történt  

• amennyiben a javítás az előző javítást követő 5 munkanapon belül történt  

• amennyiben a javítás vagy kiszállítás/áthelyezés a Partner CCHBC rendszerében regisztrált 

igénybejelentését követő 10 munkanapon belül nem teljesül (kivéve, ha a megrendelés 

teljesítését a Partner 10 munkanapon túl kérte)  

• a Key Account kategóriába sorolt partnereinél  

 

3. Egyéb rendelkezések  

 

CCHBC jogosult egyoldalúan módosítani jelen Berendezés Szolgáltatási Feltételeket a Partner 

előzetes értesítése mellett.  

Jelen Berendezés Szolgáltatási Feltételek elnevezésű dokumentum hatályos verziója folyamatosan 

elérhető a CCHBC honlapján a https://hu.coca-colahellenic.com/hu/vevőpartnereink/ webcímen. 

http://www.coca-colahbc.com/

