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amely létrejött egyrészről 
Szülő vagy törvényes képviselő és számlafizető fél továbbiakban „Megrendelő”: 
 
Szülő, törvényes képviselő neve, keresztneve: ........................................................................................ 

Szülő email-címe, telefonszáma:............................................................................................................... 

Számlafizető neve (amennyiben nem a szülő fizet): .......................................................................................... 

Számlafizető email-címe (amennyiben nem a szülő fizet): ................................................................................ 

Számlázási cím:.......................................................................................................................................... 

Számlázás pénzneme:  HUF □  EUR □ 
 
másrészről az 

EUREST Étteremüzemeltető Kft. 
mint vállalkozó (továbbiakban „Vállalkozó”) 
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. 

Adószám: 10794359-2-44 

Bankszámla száma: CIB Bank, 10700024-65772098-51100005 

SWIFT:  CIBHHUHB 

IBAN: HU71 1070 0024 6577 2098 5110 0005 

Kapcsolattartó személy: Szeitl Szilvia 

Képviseletében aláír: Nyerges János 

Telefon: +36 1 274 7258 

E-mail: francia@eurest.hu  

 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
I. A szerződés tárgya: 

A Vállalkozó vállalja, hogy a Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban, 
Intézmény) székhelyén (1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199.) a fenti tanuló részére étkezést (reggeli 
és ebéd) biztosít a tanév tanítási napjaira.   

 
II. A  Megrendelő az alábbiak szerint rendelkezik a teljes tanévre vonatkozóan (kérjük x-el jelölni):  

Választható menü:  « A »  menü (normál menü) □ « D » menü (vegetáriánus) □ 

Sertéshús mentes étkezés: IGEN □ 

Ételallergia, intolerancia 
megnevezése *: 

 

* Kizárólag orvosi igazolás alapján, az Intézmény által jóváhagyott Egyéni Egészségügyi Programnak (PAI)   
megfelelően. 

Az aktuális étlapok tájékoztató jelleggel megtekinthetőek az Intézmény honlapján: https://lfb.hu/hu/iskolai-

etkeztetes/ 

Tanuló neve: ………………………........................................................ 

Tanuló Keresztneve:..................................................................... 

Évfolyam 2021-22:........................................................................ 
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III. A szolgáltatás díja 1 napra (reggeli + ebéd):  

2021-22-es tanévben: Nettó ár ÁFA 
Bruttó ár  

(kerekített összeg) 

kis-, középső és nagycsoport 1 095 ft 296 ft 1 390 ft 

 
IV. Számlázás:  

A Vállalkozó a trimeszteri számlát előre, az adott trimeszter kezdetét követő 15 munkanapon belül állítja ki 
és küldi el elektronikus úton a Megrendelő számára, az általa megjelölt e-mailcímre. A Megrendelő a számla 
összegét annak kiállításától számított 10 napon belül köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó részére. 

A lejárt tartozásokról a Vállalkozó fizetési felszólítást küld és az abban meghatározott fizetési határidő 
lejártát követően nem biztosítja tovább a szolgáltatást. 
 
V. Étkezés lemondása:  

A tanuló hiányzása esetén a Megrendelő írásban mondhatja le az étkezést a  francia@eurest.hu 
elektronikus címen az adott napra legkésőbb 8:00 óráig. A hiányzás miatt lemondott étkezések díja a 
következő számlázáskor kerül jóváírásra. Amennyiben az étkezés nem kerül lemondásra, jóváírásra nincs 
lehetőség. 
 
VI. Vegyes rendelkezések: 

A jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható a Felek közös megegyezésével. 

A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a jelen Szerződésből származó jogaik gyakorlása és 
kötelezettségeik teljesítése során valamennyi irányadó jogszabály rendelkezését maradéktalanul betartani. 

Jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó étkeztetési szolgáltatásra vonatkozó 
Tájékoztatót elolvasta, azt elfogadta. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Tájékoztató a jelen Szerződés 
elengedhetetlen részét képezi, amely a Vállalkozó (www.eurest.hu/franciaiskola_tajekoztato) és az 
Intézmény (www.lfb.hu/Eurest) honlapján megtekinthető.  

Az Eurest kft adatvédelmi nyilatkozata az alábbi linken megtalálható: Adatvédelmi Nyilatkozat | Eurest 

 
 
Kelt: ....................................., 2021. …..............…  
 
Megrendelő részéről: 

 
 

……………………………………………… 
Szülő/törvényes képviselő 

 
 

……………………………………………… 
Fizető fél 

(amennyiben más személy, mint a szülő) 
 

Vállalkozó részéről: 
 
 

……………………………………………… 
Eurest Kft képviselője/meghatalmazottja 
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