Szolgáltatási Megállapodás
Jelen szolgáltatási megállapodás („Megállapodás”) az alábbi felek között jött létre:
SunMoney Solar FZ LLE (License No: 4350/2014, cím: P.O. Box: 4422, Creative Tower,
Fujairah, UAE) a továbbiakban: „SunMoney”), valamint
Jogi személy adatai:
Bejegyzett cégnév:………………………………….………
Adószám:……………………………………………..……..
Regisztráló hatóság és cégjegyzékszám:……………………………………
Székhely:………………………………….……….(Ország)
……………………………………………..…………(Város),
…………………………………………………………(Utca),
……………………………………………………(Házszám),
Képviseli:
…………………………………………………(Keresztnév),
…………………………………………………(Vezetéknév),
……………………………………………………….(Neme),
………………………………………….………(Anyja neve),
………………………………………………………(Lakcím),
………………………………………………(Születési hely)
…………………………………………….…(Születési idő)
Fényképes igazolvány száma:…………….………………
Állampolgárság:………………………………………..……
Természetes személy adatai (ideértve az egyéni vállalkozót is):
Keresztnév:………………………………………….………
Vezetéknév:…………………………………………….……
Neme:……………………………………………………..…
Születési hely:………………………………………………
Születési idő:……………………………………………….
Adószám:…………………………………………………..
Fényképes igazolvány száma:…………………………..
Kiállító hatóság:……………………………………(Állam)
Állampolgárság:………………………………..…………..
Cím:………………………………………………………….
(Ország)…………………………………………….……..…
…………………………………………………….…(Város),

…………………………………………………………(Utca),
……………………………………………………(Házszám),
Törvényes képviselő:
Keresztnév:……………………………………..….………
Vezetéknév:…………………………………….….………
Neme:………………………………………………..…….
Születési hely:…………………………………….….……
Születési idő:…………………………………………..….
Adószám:……………………………………………..……
Fényképes igazolvány száma:………………………..…
Kiállító hatóság:…………………………………………..
Állampolgárság:……………………………………….…..
Cím:……………………………………………………..….
(Ország)………………………………………….……..…
………………………………………………….…(Város),
………………………………………………………(Utca),
……………………(Házszám); a továbbiakban: „Vevő”)"
(a továbbiakban külön-külön mindegyikük: „Fél”, valamint együttesen: „Felek”).
Előzmények
Felek kijelentik, hogy jelen Szolgáltatási Megállapodás megkötését megelőzően megismerték
a SunMoney Közösségi Naperőmű Programot és az ehhez kapcsolódó Üzletpolitikai
Szabályzatot, Adatkezelési Szabályzatot és Etikai Kódexet, melyet magukra nézve
kötelezőként fogadnak el.
1. Fogalom meghatározások
Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a jelen Megállapodásban
használt nagybetűvel kezdődő kifejezések jelentése megegyezik a Megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képező Üzletpolitikai Szabályzatban meghatározott jelentéssel.
Az Üzletpolitikai Szabályzat a Weboldalon közzétételre kerül.

2. Szerződés tárgya
2.1 Vevő a hatályos és érvényes Kondíciós Lista szerinti: …………… Csomagot vásárolja meg.
SunMoney a jelen Megállapodás értelmében a Csomag részeként 25 éves időtartamra
értékesíti, Vevő pedig megvásárolja a SunMoney Közösségi Naperőmű Program keretében
rendelkezésre álló és hasznosított Naperőműben található …………………………..W NapelemRészhez kötődő hasznosítási jogokat. A jog megszűnik 25 év elteltével.
A szerződéskötéskor elérhető Napelem Csomagokat és Közösségi Csomagokat a Weboldalon
közzétett hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.

2.2 Felek egyúttal megállapodnak, hogy a Vevő, az általa 25 éves időtartamra megvásárolt
Napelem Csomag vagy Közösségi Csomag Napelem-részét képező, a mindenkor
rendelkezésre álló össz. Naperőmű által képviselt névleges teljesítményből rendelkezésre
álló …….. W Napelem-rész hasznosítási jogát haszonbérlet útján átadja a SunMoney részére,
SunMoney pedig ezen hasznosítási jogokat átveszi abból a célból, hogy a SunMoney
Közösségi Naperőmű Program keretében tovább hasznosítsa.
SunMoney jogosult az e pontban meghatározottak szerinti hasznosítási jogokat aképpen
hasznosítani, hogy a SunMoney Közösségi Naperőmű Programban mindenkor részt vevő és
Napelem-résszel rendelkező Tagok között a névleges teljesítmények (W) arányában
Tárgyhavi Bázisidőszakban egyenlő mértékű Solar Royalty-t fizessen.
Felek megállapodnak, hogy a Napelemrészek hasznosításáról a SunMoney jogosult dönteni.
SunMoney kizárólag olyan mértékű Napelem-részhez kapcsolódó hasznosítási jogot jogosult
értékesíteni, amennyi névleges teljesítményhez kapcsolódó használati és hasznosítási jogot
az értékesítést megelőzően megvásárolt és a Közösségi Naperőmű Programba bevont.
SunMoney vállalja, hogy a Naperőművek hasznosításának eredményéről kW névleges
teljesítményhez igazodva Tárgyhavi Bázisidőszakonként utólag jelentést tesz közzé a
Weboldalon (SunMoney Index).
2.3. A Napelem Csomag megvásárlásával a Vevő a SunMoney Közösségi Naperőmű Program
Tagjaként jogosult ezen Programban elérhető egyéb szolgáltatások igénybe vételére is,
melyet a Weboldalon közzétett hatályos Kondíciós Lista tartalmaz.

2.4. Közösségi Csomag vásárlása esetén Vevő a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes és
hatályos Kondíciós Lista szerinti további előnyökre és Ajánlói Díjakra jogosult. SunMoney – a
Weboldalon meghatározottak szerint - személyes online weboldalt biztosít a Vevő részére.
(A fenti 2.1-2.4. pontban foglaltak a továbbiakban együttesen „Szolgáltatás”).

2.5. Felek a 2.1-2.4. pontban meghatározott egyösszegű Szolgáltatás díját [●] EUR összegben
határozzák meg („Szolgáltatási Díj”). Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Díj magába
foglalja a jelen Megállapodás 2.1-2.4. pontjában meghatározott Szolgáltatás ellenértékét.
Felek kijelentik, hogy Szolgáltatási Díj nem foglalja magában az esetleges pénzügyi
tranzakciós díjat.
Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatási Díj megfizetésével (legkésőbb az összeg
SunMoneyhoz történő beérkezését követő munkanapon) úgy tekintik, hogy a SunMoney a
Napelem-részhez kapcsolódó hasznosítási jogot a Vevő birtokába adta Vevő pedig azt
birtokba vette, egyúttal a Vevő azt a SunMoney részére a SunMoney Közösségi Naperőmű
Programban való hasznosítás érdekében birtokba adta, melyet SunMoney birtokba vett.
2.6 Vevő a Szolgáltatási Díjat a jelen Megállapodás aláírását követően SunMoney részére
köteles megfizetni a SunMoney által a szerződéskötés időpontjában biztosított fizetési
módok egyikén keresztül.
2.7. A Szolgáltatásra egyebekben az Üzletpolitikai Szabályzatban foglaltakat kell irányadónak
tekinteni.

3. Haszonbérlet/Hasznosítási jogok átengedése, Solar Royalty
SunMoney köteles a Szolgáltatás időtartama alatt havonta utólag Solar Royalty-t, (“Solar
Royalty”) fizetni a Vevő részére.
Felek elfogadják, hogy a Solar Royalty-t a Tárgyhavi Bázisidőszakban a Napelem Csomagot
vagy Közösségi Csomagot alkotó Napelem-rész teljesítményének, a SunMoney Közösségi
Naperőmű Programban rendelkezésre álló Naperőmű összteljesítményéhez igazodó aránya
határozza meg, az alábbiak figyelembe vételével:
A hasznosítási jog terjedelmének és a Solar Royalty alapjának meghatározása:
A SunMoney Közösségi Naperőmű Programban hasznosított - a SunMoney Solar Gmbh.
valamint egyéb partnerek tulajdonában álló – napelempanelek és naperőművek által
megtermelt és értékesített villamosáram ellenértékének vagy egyéb módon történő
hasznosítás árbevételének (pl: napelempanelek bérbeadása) közterhekkel, üzemeltetési
költségekkel és karbantartási díjakkal csökkentett és a SunMoney által kiszámlázott összege
illeti meg a hasznosítási jog jogosultjait, (névleges teljesítmények figyelembevételével) azzal,
hogy SunMoney jogosult a SunMoney Közösségi Naperőmű Program működtetése körében
felmerült alaposan indokolt költségeit beszámítani.
SunMoney a hasznosítási jogokat névleges teljesítmények arányában tartja nyilván.

A Solar Royalty a Tagot a Napelem Csomag vagy Közösségi Csomag Napelem-részeként
megvásárolt névleges teljesítménynek a Naperőmű össz-névleges teljesítményéhez való
arányában illeti meg.
SunMoney jogosult a névleges teljesítményre eső Solar Royalty legfeljebb 10%-át - a
Kondíciós Lista alapján - Ajánlói Díjakra kifizetni.
SunMoney köteles a Tárgyhavi Bázisidőszak Solar Royalty összegét a Webirodában a Vevő
számára folyamatosan elérhetővé tenni.
SunMoney a Solar Royalty-t az Üzletpolitikai Szabályzatban meghatározottak szerint, bruttó
összegként fizeti ki
A Kondíciós Listában meghatározott összegnél kisebb összeget SunMoney nem köteles
kifizetni.

4. Megállapodás megszüntetése és megszűnése
4.1. Jelen Megállapodás rendes felmondással nem szüntethető meg.
4.2. Bármely Fél jogosult jelen Megállapodást felmondani azonnali hatállyal, amennyiben a
másik fél jelen Megállapodást vagy az Üzletpolitikai Szabályzatban, ill. az Etikai Kódexben
foglaltakat súlyosan megszegi és a Fél felhívása ellenére a másik Fél a súlyos
szerződésszegést 15 napon belül nem orvosolja.
4.3. SunMoney jogosult – választása szerint - a 4.2. pontban foglalt felmondás helyett a
Vevővel szemben 2000 EUR összegű kötbért érvényesíteni, amennyiben a Vevő a jelen
Megállapodást vagy az Üzletpolitikai Szabályzatban, ill. az Etikai Kódexben foglaltakat
súlyosan megszegi.

5.Vegyes rendelkezések
5.1. Jelen Megállapodásban nem vagy nem megfelelően szabályozott kérdések tekintetében
az Üzletpolitikai Szabályzat rendelkezései, valamint az Egyesült Arab Emírségek
jogszabályai irányadóak. Az Üzletpolitikai Szabályzat és jelen Megállapodás közötti eltérés
esetén a jelen Megállapodásban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

5.2. SunMoney jogosult jelen Szolgáltatási Megállapodásból keletkező jogok, kötelezettségek
és kötelmek SunMoney Solar Group-on belüli jelenlegi vagy jövőben létrejövő gazdasági
társaságokra történő átruházására, azzal, hogy az átruházáskor az átruházó és az átvevő
gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetének meg kell egyeznie, továbbá szerződő felek
lényeges jogai nem sérülhetnek. SunMoney köteles jelen pont szerint bekövetkező
változásról szerződő felet 30 napon belül értesítenie.
FENTIEK TANÚSÍTÁSÁRA JELEN MEGÁLLAPODÁS átolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, Felek elfogadták és magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.

