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MM MAX Kereskede|mi és
Szolgáltató Kft.

Telefon:+36-56-513-094.

Fax:+36_56-513-094

szervizképViselet:

Heves megye: +36-30-685-7158
+36-30-637 -9277
Békésmegye| +36_30-373-3807

JNsZ megye:

Xerox Márkaképviselet éS HiVatalos Szerviz
5000 Szolnok, szántó krt, 60

E-mail: info@mmmax,hu

Adószám: 12640964-2-16 céqieqlzék szám: 16-09-00641

Képviselő: Berkes László
1

Medgyesházi Pol gármesteri Hivatal
5666 Medgyesháza, Kossuth tér 1 .

Jelen szerződés lMM lrAx KFT és a fenti Ügyfél között jött lélre az alább leirt és a csatolt Általános szerzödési feltételekkel, A felek a szerzódést és
annak elválaszthatatlan tészétképezó ÁszF-él teljes kö}űen me9ismerlék, azt kölcsönösen
megtárgyalták, mely köVetkeztében annak réndelkezésejt
magukra nézve kifejezetten kötelezónek ismerik el, lMM N,4Ax KFT felhívja az Ügyfél íigyelmét a szokásos szerzodési gyakorlatlól eltérö
rendelkezésekre, különös tekintettela szerződés felmondására, é§ ennek következményeire vonatkozó rendelkezésekre, é; az Fsí\4AlAdásvételi
sze2 Ódésre/RövidtáVú béíleti szerződésre/szoftver támogatási szeízódésíeVonatkozó speciális feltételekre, Felek kifejezetten és kölcsönösen
elismerik, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogviták rendezésére,- amennyiben az Ügyíélszékhelye nem Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén
Van, mely esetre a Felek illetékességikikötést nem tesznek - a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetérességétkötik ki.
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Xerox által díjmentesen biztosított smart esolutions szolgáltatáScsomagból a l\y'eterAssistant (intemeten keresztüli
automatikus számláló adatok továbbítása) szolgáltatás beállításához mint Üoyfélj hozzáiárulok*, nem iárulok hozzá*.

A Xerox MeterAssistant
berendezésen:

(intemeten keresztüli automatikus sZámláló adatok továbtlítása) szolgáltatást beállítása a
, . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . .
nem történt mégt
)

megtörtént* (dátum:
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