




Partnereinknek, vásárlóinknak szuper árakat, széles választékot, információkat 
kínálunk a piac helyzetéről, a legújabb újdonságokról, továbbá maximum 
mennyiségben azonnal elérhető, raktáron lévő termékeket, és professzionális, 
hozzáértő ügyfélszolgálatot.

2020-ban a vásárlók az Alza.hu-t választották az ország boltjává webshop kategóriában. 
Ehhez hozzásegítettek az innovatív megoldások, melyek a vásárlói elégedettséget
szolgálják. Ezen belül nagy népszerűségnek örvendenek az egyre növekvő
számban elérhető AlzaBoxok.

Jelenleg, három országban több, mint 700 AlzaBoxot üzemeltetünk.

Az Alza.hu az e-commerce piac egyik
legstabilabb és legerősebb szereplője.



több információ >>

az Alza.hu-n megrendelt termékek átvételére.

Az Alzabox egy önkiszolgáló 
csomagautomata

A csomagautomaták elérhetőek,  
0-24 órában, a hét minden napján.

Az automaták töltése napi
rendszerességgel történik.

https://www.alza.hu/alzabox-art10245.htm


Az AlzaBox hálózat fejlesztési terve

Első lépésben Prága, Pozsony és Budapest lefedettsége a fókusz.

2021-től már a kisebb települések ellátása.



A csehországi AlzaBox hálózat fejlesztési és telepítési terve



A Szlovák AlzaBox hálózat fejlesztési és telepítési terve



A magyarországi AlzaBox hálózat fejlesztési és telepítési terve



MÉRETEK (mm)

4 520620

2 480



Az alzabox műszaki jellemzői:
A csomagautomata méretei: 452 cm × 248 cm × 62 cm (szélesség × magasság × mélység) 
Minimum távolság az épülettől vagy más tárgyaktól: oldalsó rész 20 cm, hátsó rész 10 cm 

Az alzabox telepítésének előfeltételei:
A telepítési helyszín közvetlen közelében parkolóhely
Megengedett maximális talaj  egyenetlenség: 2 cm / 1 m (2% esés) 

Áramellátás: 
A kábelkiállást az épület vonatkozó biztosíték szekrényében elhejezett
B16-os “ALZA.HU” feliratu kismegszakítoról kérjük. 

Kábelkiállás: Az AlzaBox tervezett helyén a talajszinttől 1,5 méteres
magasságban hozzávetőlegesen középen, 3 méter hosszban
gégecsőbe húzva: 1x H05VV-F 3 × 2,5 mm2 MT kábel.
 1x MKH 4mm2 zöld sárga védővezető (EPH leállás)

Amennyiben EPH hálózat nem elérhető: 1× 16mm földelő szonda

Az 4G/LTE mobilinternet lefedettség a helyszínen elengedhetetlen.

TELEPÍTÉS



• Az AlzaBox alatt minimum 30 cm vastag vasbeton alap kiépítése szükséges. 

• A beton alapot a talajban úgy kell kialakítani, hogy egy szintben legyen a környezetével (talajszint). 

• Az alapzat dőlésszöge nem lehet nagyobb, mint 2 %, 1 m-re vetítve. 

• A beton alap az AlzaBox rögzítésére is szolgál, amibe vegyi horgony és menetes szár segítségével rögzítjük. 

• A rögzítést minden egyes modulnál szükséges elvégezni. 

• A vasbeton alapot, melynek minimális méretei 490×90×30 cm (szé × mé × ma) az alsó és felső részén is vasbeton

 hálóval kell megerősíteni. Ajánlott háló: ø 5 mm, 100/100 mm. 

• A beton vastagsága az acélháló körül min. 4 cm kell legyen (Beton – C 16/20 (B2)) + a beton alatti sóder, ami 16/32 mm. 

AZ ALZABOX RÖGZÍTÉSE

A) variáció:



Az épület meglévő konstrukcióját sértetlenül hagyjuk

AZ ALZABOX VASBETON alapja a külső fal mellett



VASBETON TALAPZAT

min. szélesség 0,9 m

min. mélység 0,3 m
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AZ ALZABOX RÖGZÍTÉSE

B) variáció:

• Ha nincs mód/szükség vasbeton alap kialakítására ( pl. díszburkolat esetén ) úgy a rögzítés
 az épület falához történik. 
• A talaj egyenetlenség ebben az esetben sem megengedett
• Falhoz  rögzítés esetén a falnak egyenesnek kell lennie, hibahatár nincs.
• A modulokat azok felső részén rögzítjük, nagyjából 150 cm magasságban.



Kedvelt szolgáltatás nyújtása iroda központok számára, beosztottak, rezidensek, és a közelben
lakók részére. Önreklámozás lehetősége. 
 
Látogatottság növekedése, új vásárlók, látogatók. 
Az AlzaBox látogatója további szolgáltatásokat, vásárlásokat eszközöl az AB környékén. 
 
Az új AlzaBoxról e-mailben értesítjük az összes aktív Alza vásárlót. 
A partner megjelenítése az Alza.hu weboldalán.

ELŐNYÖK A PARTNEREK SZÁMÁRA



KÉSZ TELEPÍTÉSEK



KÉSZ TELEPÍTÉSEK



KÉSZ TELEPÍTÉSEK
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TERÜLETBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről:  

 

Alza.hu Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 54-58., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-286873, adószám: 

25745849-2-41), mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”), valamint a 

  

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár  

Székhely: 2013 Pomáz, Huszár utca 3  

Levelezési cím: 2013 Pomáz, Huszár utca 3  

Képviseli: Nyári Darinka igazgató  
Cégjegyzékszám: -  

Adószám: 16796407-2-13  
Bankszámlaszám:  

továbbiakban, mint Bérbeadó 

 

együttes említésük esetén Felek között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

  

1.1 A jelen Szerződés célja, hogy meghatározza a szerződéses feltételeket, amelyek alapján a Bérbeadó az 

Alza.hu Kft. részére bérbe adja a az 1. számú mellékletként csatolt helyszínrajzon megjelölt területet/ket (a 

továbbiakban „Bérlemény“), amelyen az Alza.hu Kft. csomagautomata (a továbbiakban „AlzaBox“) 

elhelyezésére és üzemeltetésére jogosult. Alza.hu Kft. a Bérlemény használatáért a Bérbeadó részére bérleti 

díjat fizet, illetve megfizeti a Berendezés működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Az Alzabox árukiadó 

automata látványterve a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 

1.2 A Partner kijelenti, hogy az 1. számú mellékletként csatolt helyszínrajzon megjelölt terület/ek a Partner 

kizárólagos használatában áll/nak, annak mindennemű hasznosításához, így albérletbe adásához a szükséges 

jogosultságokkal rendelkezik/nek. Az AlzaBox profiljának (mely a jelen szerződés 3. számú mellékletét képzi) 

megváltoztatása csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján történhet.  

   

2. A BÉRLETI IDŐSZAK KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA, A BÉRLEMÉNY BIRTOKBAADÁSA 

 

2.1. A jelen bérleti jogviszony a Kezdő Naptól számított határozatlan időre jön létre (a továbbiakban: 

„Bérleti Időszak”). A Bérleti Időszak a Kezdő Napon kezdődik.  

 

2.2. A Bérlő a saját költségén köteles az Alzabox árukiadó automatát felállítani és beüzemelni, a jelen 

Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott látványtervnek megfelelően. 

 

2.3  A birtokbaadás időpontja: 2021……. (a továbbiakban: „Kezdő Nap”), feltéve, hogy ezen időpontig 

Bérlő a jelen Szerződés 5.2. és 6.1. pontjával összhangban az első havi bérleti díj és az óvadék összegét teljes 

egészében megfizette a Bérbeadó részére.  

A birtokbaadásra jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor, mely – szükség esetén fényképek készítésével - 

rögzíti a Bérlemény átadáskori állapotát.  

 

3. A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA 

 

3.1. A Bérlő rendeltetésszerűen, a jelen Szerződés, és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően, az 

Üzletközpontban/Bérleti területen lévő más üzletek és területhasználók zavarása nélkül jogosult és köteles 

használni a Bérleményt.  

 

3.2. A Bérlő jogosult kamerát felszerelni az automatára, ugyanakkor köteles gondoskodni arról, hogy a 

vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak a kamera használata megfeleljen. Bérlő kijelenti, hogy kizárólag ő 

felel az elhelyezett kamera működtetéséért, illetve az azzal kapcsolatban elkövetett esetleges jogsértésekért. 

 

3.3. Az automata dekoráció cseréje kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével valósulhat meg, 

azonban ezen hozzájárulást Bérbeadó nem jogosult alapos indok nélkül megtagadni. 
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4. SZOLGÁLTATÁSOK 

 

4.1.  A Bérlemény karbantartási, tisztítási, őrzés-védési feladatainak ellátásáról a Bérlő maga gondoskodik, 

jogosult ennek keretében közreműködőt igénybe venni. Az ezzel kapcsolatos költségek teljes egészében a 

Bérlőt terhelik. A Bérbeadót anyagi felelősség nem terheli az automatában vagy az ott levő bármely értékben 

keletkezett kárért.  

 

4.2.  Bérbeadó nem tartozik felelősséggel azért amennyiben az Üzletközpont a Bérbeadónak fel nem róható 

okból nem üzemel (vis maior). 

 

5. BÉRLETI DÍJ  

 

5.1. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Bérleti Időszakra a Bérlemény bérleti díja 40.000,- 

HUF + Áfa / hó, azaz negyvenezer forint + ÁFA havonta, mely összeget 5.000,- HUF + ÁFA / HÓ 

áramfogyasztási díjjal egészítenek ki. Amennyiben az áramfogyasztási díj a kiegészítő összeg fölé nem 

emelkedik a Kezdő Naptól számított 3 hónapon keresztül, úgy továbbra is ezen díjazásban állapodnak meg. 

 

5.2. A Bérlő a bérleti díjat havonta előre, legkésőbb a tárgyhónap 5. napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó 

által kibocsátott számla alapján, melynek fizetési határideje legalább 15 nap. Az első havi bérleti díj a 

Bérbeadó szabályszerűen kiállított számlája alapján a Bérlemény birtokbavétele előtt fizetendő. 

 

5.3. A Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadónak átutalással köteles teljesíteni. 

 

5.4. Amennyiben Bérlő a Bérbeadó felé a jelen Szerződés alapján fizetendő összeget késedelmesen 

teljesíti, Bérlő köteles a késedelem minden napjára a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni. 

 
6. ÓVADÉK 

 
6.1.  Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az első havi bérleti díjjal egyidejűleg legkésőbb a Kezdőnapig két 

havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles megfizetni Bérbeadó részére átutalás útján a jelen 

Szerződésből eredő fizetési kötelezettségei és esetleges kártérítési kötelezettségei biztosítékául. Az óvadék 

megfizetéséig Bérbeadó a Bérlemény birtokbaadását jogosult megtagadni. 

 

6.2.  Amennyiben az óvadék a Bérleti Időszak alatt felhasználásra kerül akkor a Bérlő köteles azt az eredeti 

összegre kiegészíteni a Bérbeadó erre irányuló – legfeljebb 8 napos határidőt tartalmazó – felszólítására. 

 

6.3.  Bérbeadó a Bérleti Időszak megszűnését követő 8 napon belül köteles az óvadékkal elszámolni. 

 
7. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7.1.  A Bérbeadó a Bérleti Időszak teljes időtartama alatt szavatolja, hogy: 

 

- a Bérlemény szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas; 

- a Bérleményre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely Bérlőt a Bérlemény 

használatában korlátozza, vagy akadályozza; 

- a Bérlemény mentes minden olyan pertől, tehertől és igénytől, melyek a Bérlőt korlátozzák, vagy 

akadályozzák a Bérlemény zavartalan használatában; 

 

 Továbbá kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjáig vele szemben végrehajtási eljárás nem indult és nincs 

folyamatban, továbbá vele szemben jogerős bírósági határozattal megindított felszámolási eljárásról szóló 

közlemény a Cégközlönyben nem jelent meg, illetve a felszámolás elrendelése iránti kérelem tudomása szerint 

nem került benyújtásra. 

 

 

8. BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
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8.1. A Bérlő köteles a Bérbeadó részére a bérleti díjat határidőre megfizetni. A Bérlemény 

áramcsatlakozását a Bérlő köteles kiépíteni saját költségén, a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján. Az 

áramfogyasztást a bérleti díj tartalmazza. 

 
8.2. A Bérleti Időszak alatt a Bérlő felel a Bérlemény rendeltetésszerű használatáért. A Bérlemény 

esetleges átalakítása kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján történhet, amelyet Bérbeadó 

nem jogosult indokolatlanul megtagadni. 

 

8.3. A Bérlő köteles a Bérleményt tiszta, rendezett állapotban tartani és a Bérleményt a jelen Szerződés 

1.2. pontban megjelölt cél szerint üzemeltetni.  

 

 

9. A BÉRLET MEGSZŰNÉSE 

 

9.1. A jelen Szerződést bármelyik Fél 3 hónapos felmondási idővel, a másik Félhez intézett 

jognyilatkozattal, indokolás nélkül felmondhatja. 

 

9.2. A bérlet – az alább részletezett szerződésszegésre tekintettel – azonnali hatályú rendkívüli, egyoldalú 

írásbeli felmondásával, illetve a Felek kölcsönös írásbeli megegyezésével szűnik meg. 

  

9.3. Egyoldalú, rendkívüli felmondásnak az alábbi esetekben van helye: 

Bérbeadó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal – minden további jogcselekmény nélkül - 

felmondani amennyiben 

- A Bérlő elmulasztja határidőre megfizetni a bérleti díjat vagy az óvadékot és ennek 8 napos 

határidővel tűzött fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget; 

- Amennyiben a Bérlő a rendeltetésszerű használattal összefüggő szerződésszegése olyan súlyos, hogy 

Bérbeadótól nem várható el a szerződés érvényben tartása, ide értve de nem kizárólag, a Bérlemény 

területe vagy a közvetlen környezet szemetes, a Bérleményen folyó bérlői tevékenység a többi bérlő 

vagy területhasználó rendeltetésszerű tevékenységét zavarja vagy akadályozza; 

- Bérlő a Bérleményt a jelen Szerződésben rögzített céltól eltérően használja; 

- Bérlő ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy egyéni vállalkozói státusza 

megszűnik, 

- a Bérlő tevékenységével bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, 

 

 

10. A BÉRLEMÉNY BIRTOKÁNAK VISSZASZOLGÁLTATÁSA 

 

10.1. A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére a jelen Szerződés megszűnésének napján, a bérlet 

2.3. pont szerinti Kezdő Napjának megfelelő tiszta állapotban jegyzőkönyv felvétele mellett visszaszolgáltatni 

és az ingóságait saját költségén elszállítani. A jegyzőkönyv tartalmazza a Bérleti Időszak alatt keletkezett 

esetleges károkat. 

 
11. ÉRTESÍTÉSEK 

 
11.1. Minden a jelen szerződés alapján szükséges értesítést írásban és személyes kézbesítéssel vagy ajánlott 

levélben kell a Felek felé megtenni a jelen szerződésben meghatározott címekre és személyek részére. 

  

A jelen szerződés szerinti értesítéseket a Felek alábbi képviselőinek kell címezni a következő címre: 

A Bérbeadó részéről:  

név: Nyári Darinka   

postai cím: 2013 Pomáz, Huszár utca 3  

e-mail: igazgato.pmhk@gmail.com  

 

A Bérlő részéről: 

név:  Sirilo Gyula 

postai cím: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 54-58.  

e-mail:  gyula.sirilo@alza.hu  
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11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy haladéktalanul írásban értesítik egymást a társaságaik vagy 

képviselőik esetleges címváltozásáról. 

 

12. JOGVÁLASZTÁS, ILLETÉKESSÉG 

 
12.1. A jelen szerződés tekintetében a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény az irányadó 

 

12.2. A Szerződésből, annak megszegéséből vagy felmondásából eredő vagy azzal összefüggő jogvitákat a 

szerződő Felek elsősorban peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.  

 
13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben a nap kifejezés eltérő rendelkezés hiányában 

naptári napra utal. 

 

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy külön-külön viselik a jelen Szerződés létrejöttével kapcsolatos 

költségeiket. 

 

13.3. A jelen Szerződés mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik, és a jelen szerződésben rögzített 

szabályoknak megfelelően értelmezendők. 

  

13.4. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja érvénytelen, az nem befolyásolja a szerződés 

fennmaradó részének jogi érvényét. Ebben az esetben a Felek kötelesek minden intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy az adott kikötést megfelelő, érvényes szöveggel pótolják annak érdekében, hogy a 

megállapodás eredeti szándékát és célját megőrizzék. 

 

13.5.  A Felek a jelen jogviszonyt, illetve a jelen Szerződésben foglalt kikötéseket kölcsönösen üzleti 

titokként kezelik, azt harmadik személyek számára hozzáférhetővé nem teszik. 

 

13.6.  Jelen szerződés hatályosulásának feltétele, hogy a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló 

döntés véglegessé válik. 

 

13.7. Jelen szerződést Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere a ……./2021. (…….) sz.önkormányzati 

határozattal hagyta jóvá. 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. Melléklet:  Bérlemény helyszínrajza 

2. sz. Melléklet:  AlzaBox-automata látványterve 

3. sz. Melléklet: AlzaBox-automata profilja 
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Budapest, 2021……………..               

 

 

 

………………………..   

Pomázi Művelődési Ház  és Könyvtár                                          

……………………… 

Alza.hu Kft. 

Bérbeadó 

képviseletében eljár: Nyári Darinka 

Bérlő 

képviseletében eljár: Takács Csaba 

 

1. számú melléklet, Bérlemény helyszínrajza 
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Budapest, 2021…………..                

 

 

 

……………………….. 

  Pomázi Művelődési Ház  és Könyvtár                                                                                   

……………………… 

Alza.hu Kft. 

Bérbeadó 

képviseletében eljár: Nyári Darinka 

Bérlő 

képviseletében eljár: Takács Csaba 

 

2. számú melléklet, AlzaBox-automata látványterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



oldal 7 / 8 

 

 

 

 
Budapest, 2021…………….                

 

 

 

……………………….. 

Pomázi Művelődési Ház  és Könyvtár                                                                                     

……………………… 

Alza.hu Kft. 

Bérbeadó 

képviseletében eljár:Nyári Darinka 

Bérlő 

képviseletében eljár: Takács Csaba 

 

3. számú melléklet, AlzaBox-automata profilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



oldal 8 / 8 

 

 

  

 

Budapest, 2021………….               

 

 

 

……………………….. 

Pomázi Művelődési Ház  és Könyvtár                                                                                     

……………………… 

Alza.hu Kft. 

Bérbeadó 

képviseletében eljár: Nyári Darinka 

Bérlő 

képviseletében eljár: Takács Csaba 

 



VEDD


