KÁRTYAELFOGADÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejön egyrészről a CardDeal Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
- székhely:
1054 Budapest, Honvéd u. 8. I/2
- postacím:
1054 Budapest, Honvéd u. 8. I/2
- e-mail cím:
group@cardsolutions.eu
- web cím:
www.edc.hu
- adószám:
25289033-2-41
- cégjegyzékszám:
01-09-206395
- bankszámlaszám:
11706023-20016595-0000000
a képviseletében eljáró…
- neve:
Győri Gábor
- beosztása:
ügyvezető
a kapcsolattartó…
- neve:
Jáger László
- beosztása:
stratégiai igazgató
mint Szolgáltató /a továbbiakban: Szolgáltató/
másrészről a
székhely:
postacím:
e-mail cím:
web cím:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
a képviseletében eljáró…
neve:
beosztása:
a kapcsolattartó…
neve:
beosztása:
mint Elfogadó Partner /a továbbiakban: Elfogadó Partner/
/a továbbiakban együtt: Felek/
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Jelen szerződés elfogadása automatikus kötelezettséggel nem jár az Elfogadó
Partner számára. Kedvezményadói és/vagy pénzügyi kötelezettséget kizárólag a
jelen szerződésben megjelölt szolgáltatásoknak az adminisztrációs felületen történő
kifejezett megrendelése (beállítása) keletkeztet.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, FELTÉTELE
1.1. A Szolgáltató által biztosított és üzemeltetett Euro Discount Club (EDC)
rendszerben regisztrált, Gold logós kártyával rendelkező Elfogadó Partner, a jelen
kártyaelfogadói együttműködési szerződés (a továbbiakban: együttműködési
szerződés) rendelkezései szerint, az EDC Basic, Light, Classic, Silver vagy Gold
megjelölésű kártyalogóval rendelkező plasztik kártyának a Kártyatulajdonos által, az
Elfogadó Partner Elfogadóhelyein történő felmutatása esetén a vásárlás
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végösszegéből az Elfogadó
Kártyatulajdonos számára.

Partner

által

vállalt

kedvezményt

biztosítja

a

Az Elfogadó Partnerek számára – igény esetén – a Szolgáltató, az Elfogadó Partner
forgalmának
hatékonyabb
megnövelése
érdekében
a
Szolgáltató
a
www.edc.hu/kereso weblapján extra megjelenési lehetőséget biztosít, amellyel az
EDC tagokat az Elfogadó Partnernél többszöri, magasabb összegért történő
vásárlásra ösztönzi. Az extra megjelenésért cserében az Elfogadó Partner a forgalma
után a jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt mértékű jutalék fizetését vállalja a
Szolgáltató részére (a továbbiakban: Kiemelt Elfogadó Partner).
Az Elfogadó Partner kizárólag az EDC Classic, Silver és Gold logóval rendelkező
kártyákkal történő vásárlások után, míg a Kiemelt Elfogadó Partner az EDC Basic,
Light, Classic, Silver és Gold logóval rendelkező kártyákkal történő vásárlások után
jogosult kedvezményt biztosítani.
1.2. A Szolgáltató az Elfogadó Partner számára a www.edc.hu/admin weboldalán
olyan – az Elfogadó Partner által megadott e-mail címmel és jelszóval elérhető –
adminisztrációs felületet biztosít, amely lehetővé teszi a személyes adatok
megadásával történő csatlakozást követően az Elfogadó Partner saját adatainak,
illetve Elfogadó helyének, helyeinek a módosítását, az igényelt szolgáltatások
megjelölését, módosítását, a vállalt kedvezmények megjelölését, módosítását, a
kedvezmény nyújtásának felfüggesztését.
2. FOGALMAK
Jelen szerződés alkalmazásában:
2.1. SZOLGÁLTATÓ
Az Euro Discount Club (EDC) rendszer üzemeltetője és fenntartója, a www.edc.hu
weboldal üzemeltetője.
2.2. ÉRVÉNYES EDC LOGÓS KÁRTYA
Minden olyan ügyfél-, munkatársi-, tagsági-, illetve egyéb plasztikkártya, amely
a) egyik sarkában megtalálható valamelyik hivatalos EDC kártyalogó,
b) valamely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet nevére szól,
c) tartalmazza a Szolgáltató által meghatározott vonalkódot és érvényességet,
d) az EDC logóval megegyező oldalon feltüntetett érvényességi idő alapján
érvényesnek minősül.
2.3. KÁRTYATULAJDONOS
Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, akinek/amelynek adásvétel jogcímén vagy egyéb jogcímen tulajdonába
került, a saját nevére szóló, érvényes EDC logós kártya, amellyel jogosult az
elfogadóhelyeken kedvezmények igénybevételére.
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2.4. KÁRTYAKIBOCSÁTÓ
Az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely EDC logóval ellátott plasztik kártyákat bocsát ki.
2.5. ELFOGADÓ PARTNER
Az a Szolgáltatóval szerződést kötő, természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a tulajdonában vagy
üzemeltetésében lévő elfogadó helyeken az EDC logós kártyákra általa vállalt
mértékű, előre meghatározott kedvezményeket biztosít.
2.6. ELFOGADÓHELY
Az Elfogadó Partner tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő kártyát elfogadni
jogosult és köteles hely (webáruház, kereskedelmi-, szolgáltató egység stb.), amelyet
a Szolgáltató a www.edc.hu/kereso weboldalán – az Elfogadó Partner regisztrációja,
illetve megadott adatai alapján – Elfogadóhelyként jelölt meg.
3. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
3.1. REGISZTRÁCIÓ
Az Elfogadó Partner a Szolgáltató www.edc.hu/elfogado weboldalán történő
regisztrációja során megadja természetes személy esetén az ott megjelölt személyes
adatokat, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén,
pedig az ott megjelölt cégadatokat, továbbá az Elfogadóhelyek publikálásához
szükséges kártya adatokat.
Az Elfogadó Partnernek a regisztrációt megelőzően lehetősége van elolvasni és az
adott ikonra kattintva kifejezetten elfogadni a jelen együttműködési szerződést.
Amennyiben az Elfogadó Partner nem fogadja el az együttműködési szerződést, úgy
a regisztráció nem jön létre. Az együttműködési szerződés elfogadásával az Elfogadó
Partner kijelenti, hogy a jelen együttműködési szerződés rendelkezéseit megismerte
és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A Szolgáltató az Elfogadó Partner regisztrációjáról és annak adatairól a regisztráció
elküldését követő 48 órán belül elektronikus visszaigazolást küld az Elfogadó Partner
részére. A jelen szerződés az Elfogadó Partner regisztrációjával és annak Szolgáltató
által történő visszaigazolásával jön létre elektronikus úton. A Szolgáltató – az Elfogadó
Partner erre vonatkozó igénye esetén – a felek között létrejött együttműködési
szerződést a felek adataival kitöltve, elektronikus úton megküldi az Elfogadó Partner
részére. Az Elfogadó Partner az együttműködési szerződést bármikor megnyithatja és
letöltheti a www.edc.hu/elfogado weboldalról, továbbá a regisztrációt követően
kinyomtatva, aláírva elküldheti a Szolgáltató részére és kérheti annak Szolgáltató
által történő aláírását és postai úton történő visszaküldését.
A Szolgáltatónak jogában áll mérlegelést követően, indokolás nélkül az Elfogadó
Partner regisztrációját elutasítani. Az elutasításról a Szolgáltató a regisztrálni kívánt
Elfogadó Partnert a regisztráció elküldését követő 48 órán belül elektronikus úton
értesíti. A regisztráció elutasítása esetén a regisztráció érvényesen nem jött létre.
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3.2. ELFOGADÓHELYEK
A Szolgáltató feltünteti a Szolgáltató www.edc.hu/kereso weboldalán és az általa
nyomtatott katalógusaiban az Elfogadó Partner által a regisztráció alkalmával, illetve
azt követően az adminisztrációs felületén feltüntetett összes Elfogadóhelyének címét,
telefonos, valamint internetes elérhetőségét – webáruház esetén az elnevezését, a
webcímét és a telefonos elérhetőségét –, továbbá a tevékenységének maximum
200 karakteres leírását, és a termékek/szolgáltatások árából adott egységes
kedvezmény mértékét.
Az Euro Discount Club rendszerében csak azon Elfogadóhelyek adatai lesznek
publikusak, amely regisztrációjánál, vagy azt követően, az Elfogadó Partner megadja
az EDC Gold logós kártyájának vonalkód-számát, valamint a kártya tulajdonosának
nevét.
Lejárt érvényességű EDC Gold logós kártya – vagy annak hiánya – esetén a
Szolgáltató az Elfogadó Partner összes Elfogadóhelyének a publikálását felfüggeszti
mindaddig, ameddig az Elfogadó Partner az adminisztrációs felületén egy új – már
érvényes – EDC Gold logós kártya számát nem adja meg. A Szolgáltató nem köti
saját kártya birtoklásához az elfogadó partneri együttműködést, de annak digitalizált
elő- és hátoldalát – szükség esetén, ellenőrzés céljából – jogosult bekérni.
A Szolgáltató a nem webáruháznak minősülő Elfogadóhelyek részére az
együttműködés érvényességét igazoló, a kedvezménynyújtásról szóló – külső és/vagy
belső – kirakatmatricákat, pénztárgépmatricákat és a munkatársaknak szóló
tájékoztatókat az Elfogadóhelyek számának megfelelő mennyiségben, az
Elfogadóhely adatainak megadását követő munkanapon, postai úton megküldi. Az
Elfogadó Partner köteles a kirakatmatricát az Elfogadóhely(ek) bejáratánál, illetve a
pénztárgép-matricát a pénztárgép közelében kiragasztani, valamint a munkatársi
tájékoztatóban rögzítettekről a pénztáros munkakörben dolgozó munkatársakat
tájékoztatni, továbbá a tájékoztatót számukra bármikor hozzáférhetővé tenni. Az
Elfogadó Partner köteles a kiragasztott matricákat lefotóz(tat)ni, majd azokat saját
EDC-s adminisztrációs felületén feltüntetett Elfogadóhelyeihez felölteni. A Szolgáltató
rögzítik, hogy az Elfogadóhelyek adatai ez után kerülnek publikálásra a Szolgáltató
weboldalán.
A Szolgáltató a webáruháznak minősülő Elfogadóhelyek részére e-mailben küldi meg
a virtuális matricá(ka)t, melye(ke)t az Elfogadó Partner köteles letölteni, és a
webáruházá(ai)nak nyitólapján vagy a kedvezményeket tartalmazó aloldalá(ai)n
megjeleníteni.
Amennyiben az Elfogadó Partner egyes Elfogadóhelyeinél vállalja az EDC Silver és
EDC Gold logós kártyákra a dupla kedvezmény biztosítását, azt az adott
elfogadóhelye(i) köteles(ek) betartani.
Az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhelyein dolgozó, illetve a Webáruházat
kiszolgáló/bonyolító munkatársait a jelen szerződésből származó kötelezettségeikről,
a kedvezményadás, valamint, a kártyahasználat módjáról belső utasításban és a
Szolgáltató által az Elfogadóhely rendelkezésére bocsátott ismertetőkkel tájékoztatni.
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Az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhelyein történő szervezeti és/vagy működési
változásokról a www.edc.hu/admin címen elérhető adminisztrációs felületén
megadott adatai módosításával a változás bekövetkezésétől számított három
munkanapon belül a Szolgáltatót tájékoztatni.
3.3. KEDVEZMÉNYEK
Az Elfogadó Partner a regisztrációja alkalmával köteles megadni, hogy az
Elfogadóhelyén az EDC logót tartalmazó kártya felmutatásakor a Kártyatulajdonos
vásárlása után milyen mértékű kedvezmény nyújtását vállalja. Az Elfogadó Partner a
regisztrációt követően jogosult a kedvezmény mértékét az adminisztrációs felületen
módosítani, illetve a kedvezmény nyújtását jogosult felfüggeszteni.
Az Elfogadó Partner által az adott Elfogadóhelyen nyújtott kedvezmény mértékének
csökkentése, illetve a kedvezmény nyújtásának felfüggesztése esetén az Elfogadó
Partner köteles az adott Elfogadóhelyen a kedvezmény adminisztrációs felületen
történő csökkentését, illetve felfüggesztését követő 30. (harmincadik) napig a
korábbi, a csökkentést vagy felfüggesztést megelőző mértékű kedvezményt nyújtani.
Az Elfogadó Partner által megjelölt csökkentett mértékű kedvezmény, illetve a
kedvezmény nyújtásának felfüggesztése az adminisztrációs felületen történő
módosítástól számított 31. (harmincegyedik) napon lép hatályba. Mentesül az
Elfogadó Partner a kedvezmény csökkentésére, illetve felfüggesztésére vonatkozó
módosítás 30. (harmincadik) napos hatályba lépésének határideje alól vis maior
esetén. Mentesülés esetén a csökkentett kedvezményt, illetve a felfüggesztés az
adminisztrációs felületen történő módosítást követő napon lép hatályba.
Az Elfogadó Partner köteles az adott kártyával történő vásárlás után legalább 1 %
kedvezményt biztosítani.
Az Elfogadó Partner az Elfogadóhelye(i)n az aktuális akciós termékekre,
szolgáltatásokra is köteles legalább a regisztrációjakor megadott mértékű
kedvezmény felét biztosítani a Kártyatulajdonosok részére. Ebben az esetben az
akciós árból kell levonni a vállalt kedvezményt.
Az Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a kedvezmények megadását alsó
összeghatárhoz, mennyiséghez, termékcsoporthoz, illetve készpénzes fizetéshez NEM
kötheti.
Az Elfogadó Partner NEM köteles kedvezményt biztosítania az alábbi termékekre:
 autópálya-matrica,
 dohányáru,
 gumiabroncs,
 gyógyszer,
 LEGO,
 menetjegy,
 mobilegyenleg feltöltés,
 feltöltő kártya,
 propán-bután gáz,
 tankönyv,
 újság.
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Az Elfogadó Partner számára nem kötelező további kártyás kedvezmény biztosítása,
például pontgyűjtős kártyával történő kedvezmény összevonás vagy pontfelírás.
Az Elfogadóhely jogosult megkérni a Kártyatulajdonost, hogy a kedvezmény
igénybevételéhez mutassa fel az EDC logós kártyáját, az Elfogadóhely jogosult
továbbá a vonalkódot beolvasni, rögzíteni. Amennyiben a Kártyatulajdonos a kártya
felmutatását, a vonalkód beolvasásához, rögzítéséhez való hozzájárulását
megtagadja, úgy az Elfogadóhely jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását.
Az Elfogadóhely jogosult kérni a kártyát felmutató személy személyazonosságának
igazolását. Amennyiben a kártyát felmutató személy személyazonosságának
igazolását megtagadja, úgy az Elfogadóhely a kedvezmény biztosítását csak abban
az esetben tagadhatja meg, ha a kedvezményt teljesen nyilvánvalóan nem a
kártyán szereplő személy venné igénybe. A kártyát a tulajdonos meghatalmazottja is
használhatja, de az Elfogadóhely számlát kizárólag a kártyán szereplő névre köteles
kiállítani.
A Webáruháznak minősülő Elfogadóhely a kedvezmény igénybevételéhez köteles
kérni a kártyáján lévő vonalkód alatti 18 karakterből álló számsor beírását, és ez
alapján köteles a kártya érvényességét ellenőrizni. A Webáruház köteles a
kedvezmény biztosítását megtagadni, ha a kártya érvényessége lejárt. (A fenti
művelet automatizálásához szükséges a vonalkódok felépítésének az ismerete,
amelyet a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.)
A Webáruház köteles továbbá az EDC logós kártyákkal történő vásárlások adatait, a
vásárlásokkal egyidőben, elektronikus úton, automatikusan megküldeni a Szolgáltató
részére a 3.4. pontban foglaltak szerint.
Az Elfogadó Partner az általa, az adminisztrációs felületen megjelölt mértékű
kedvezményadás elmaradása esetén kártérítési felelősséggel tartozik az érintett
Kártyatulajdonos felé, amennyiben a kedvezmény elmaradása az Elfogadó
Partnernek felróható okból következett be. Az Elfogadó Partner kötelezettséget vállal
arra, hogy a neki felróható okból elmaradt kedvezmény összegét a vásárlástól
számított 15 napon belül megfizeti az érintett Kártyatulajdonos részére.
3.4. FORGALMI ADATOK ONLINE RÖGZÍTÉSE
A Szolgáltató az Elfogadó Partner számára díjmentesen biztosítja azt az informatikai
rendszert, amelyen keresztül az Elfogadó Partner Elfogadóhelye(i) a Szolgáltató
részére a vásárlásokkal egyidejűleg, automatikusan megküldik az EDC logós
kártyákkal történő vásárlások adatait, azokat a Szolgáltató saját szerveren letárolja,
majd azt 1 évre visszamenőleg letölthetővé teszi. Az adatszolgáltatás a
webáruháznak nem minősülő Elfogadóhelyek számára opcionális, a webáruházak
számára kötelező.
Az Elfogadó Partner a vásárlási adatokat a jelen szerződés 2. számú mellékletében,
webáruházak esetén a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározottak
szerint köteles továbbítani a szolgáltató részére. Amennyiben az Elfogadó Partner
Elfogadóhelye(i)n lévő pénztárgép- és/vagy háttér informatikai rendszer automatizált
adatküldésre nem programozható, úgy az Elfogadóhelye(i) használhatják a
Szolgáltató www.edc.hu/admin weboldalán beállítható, majd a www.edc.hu/adat
V80606

6 / 23

szignó

weboldalán – internet kapcsolattal rendelkező és böngésző futtatásával rendelkező
– számítógépen vagy mobiltelefonon használható programját.
4. KIEMELT ELFOGADÓ PARTNERKÉNT TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS
4.1. EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTREJÖTTE
A forgalmi adatait a Szolgáltató részére online megküldő Elfogadó Partner a
www.edc.hu/admin weboldalon lévő, saját adminisztrációs felületen jelezheti
igényét a kiemelt elfogadó partnerként történő együttműködésre, melynek során a
Szolgáltató az Elfogadó Partner számára a www.edc.hu/kereso weboldalán „Kiemelt
Partner” megjelöléssel, a találati lista tetején világoskék keretben elsőbbségi
megjelenést biztosít, az Elfogadó Partner pedig az EDC logós kártyákkal történő
vásárlások forgalma után, az adminisztrációs felületen általa megjelölt mértékű, de
legalább 3% (üzemanyagok esetén 3 forint/liter) forgalmi jutalékot fizet a Szolgáltató
részére. A forgalmi jutalék mértéke a 3% vagy a 3 forint/liter egész többszöröse lehet.
A kiemelt elfogadó partnerként történő együttműködés az Elfogadó Partnernek a
www.edc.hu/admin weboldalon lévő, saját adminisztrációs felületen történő
jelzésének időpontjától lép hatályba. A Kiemelt Elfogadó Partnert a kiemelt elfogadó
partnerként történő együttműködésre vonatkozó jelzés időpontjától kezdődő, az EDC
logós kártyákkal történő vásárlások forgalma után terheli jutalékfizetési kötelezettség.
A Szolgáltató a forgalmi adatok alapján minden hónap elején az előző hónap utolsó
napjának 24:00 órájáig beérkezett adatok alapján a Kiemelt Elfogadó Partner által
fizetendő forgalmi jutalék összegéről 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki,
melyet a Kiemelt Elfogadó Partner részére elektronikus és/vagy postai úton megküld.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner a számlán szereplő
fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamára a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. § (1) bekezdésében megjelölt,
illetve amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner vállalkozás, úgy a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében megjelölt mértékű késedelmi kamatot köteles a Szolgáltató részére
megfizetni a fizetési kötelezettségének teljesítésével egyidejűleg.
Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner a számlán szereplő fizetési kötelezettségével
3 munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Szolgáltató a számlán szereplő
összeg, valamint a késedelem idejére járó késedelmi kamat Szolgáltató részére
történő maradéktalan megfizetéséig a Kiemelt Elfogadó Partner Elfogadóhelye(i)nek
megjelenését felfüggeszti.
A Kiemelt Elfogadó Partner – az adminisztrációs felületen történő jelzés
módosításával – a kiemelt partnerként történő együttműködést bármikor
visszamondhatja, jutalékfizetési kötelezettsége azonban a visszamondást követő
hónap utolsó napjának 24:00 órájáig megvalósuló EDC logós kártyákkal történő
vásárlások forgalma után fennáll.
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4.2. EDC Basic ÉS EDC Light LOGÓS KÁRTYÁK ELFOGADÁSA
A Kiemelt Elfogadó Partner a – nagyobb forgalom érdekében – jogosult az EDC Basic
és EDC Light logós kártyák elfogadására is. A Kiemelt Elfogadó Partner az EDC Basic
és EDC Light logós kártyák elfogadására irányuló szándékát az adminisztrációs
felületén jelezheti.
Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner – választása szerint – az EDC Basic és EDC
Light logós kártyák után is biztosít kedvezményt, úgy köteles az EDC Light logós
kártyákra az EDC Classic logós kártyákra vonatkozó kedvezményekkel azonos, míg
az EDC Basic kártyákra az EDC Classic logós kártyákra vonatkozó kedvezmény
mértékének a felét biztosítania.
A Basic/Light matricák és munkatársi tájékoztatók postázására, kihelyezésére,
fotózására 3.2. pontban foglaltak az irányadóak.
5. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉS
SZERZŐDÉSSZEGÉS
5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő
kötelezettségeiket kötelesek betartani, mert amennyiben a felek nem
szerződésszerűen teljesítenek, úgy a feleket megilleti a jelen szerződéstől való
azonnali hatályú elállás vagy felmondás joga.
5.2. Amennyiben a szerződő félnek a másik fél szerződésszegése következtében a
szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződés teljesítésének
megkezdéséig az 5.1. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elállhat a
szerződéstől, a szerződés teljesítésének megkezdése után pedig az 5.1. pontban
foglalt rendelkezéseknek megfelelően felmondhatja azt. Az elállásra vagy
felmondásra jogosult köteles az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatát
indokolni.
Felek az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatukat elektronikus úton küldik
meg a másik fél részére, amit a másik fél elektronikus úton köteles az e-mail fiókba
történő megérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik
fél az elállást vagy a felmondást tartalmazó nyilatkozatnak a megérkezését az e-mail
fiókba történő megérkezéstől számított 3 napon belül nem igazolja vissza, úgy az
elküldés napjától számított 10. (tízedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.
5.3. Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése okán az Elfogadó Partner eláll a
szerződéstől, vagy felmondja azt, a szerződő felek kötelesek az Elfogadó Partner
elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatának Szolgáltató által történő
kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.
Amennyiben az Elfogadó Partner szerződésszegése okán a Szolgáltató eláll a
szerződéstől, vagy felmondja azt, a szerződő felek kötelesek a Szolgáltató elállást
vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatának Elfogadó Partner által történő
kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.
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6. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit
módosítsa. A szerződés módosulásáról, a szerződés módosítással érintett pontjairól,
illetve a módosítás lényegi tartalmáról a Szolgáltató az Elfogadó Partnert az
adminisztrációs felületen a módosítást megelőző 30 nappal elektronikus úton (emailben) tájékoztatja. Az Elfogadó Partnernek a szerződés módosításának napjától
számított első megrendelése a módosítás elfogadásának minősül. Amennyiben az
Elfogadó Partner a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a módosításról szóló email kézhezvételétől számított 15 napon belül a jelen szerződést írásban (e-mailben)
felmondani. Az Elfogadó Partner felmondásának a Szolgáltató által történő
kézhezvételének napján a jelen szerződés megszűnik. A felmondást és a módosítás
hatályba lépését megelőzően leadott megrendelésekre a korábbi rendelkezések az
érvényesek. A felmondáskor használatba lévő kártyák a korábbi szabályok szerint
vehetők igénybe a kártya érvényességéig, új kártyák azonban nem kerülhetnek
kibocsátásra és használatba vételre. A szerződés Elfogadó Partner által történő
felmondása esetén a felek kötelesek a megszűnéstől számított 15 napon belül
egymással elszámolni.
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7.1. Jelen szerződésre, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
7.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elektronikus úton kerül megkötésre,
a Szolgáltató www.edc.hu/admin weboldalán található – az Elfogadó Partner által
megadott e-mail címmel és jelszóval elérhető – adminisztrációs felületen, a
szerződésnek az Elfogadó Partner által történő kifejezett elfogadásával és annak a
Szolgáltató által történő elektronikus visszaigazolásával.
7.3. A jelen szerződés folyamatosan elérhető és megtekinthető a Szolgáltató
www.edc.hu/elfogado weboldalán. A Szolgáltató az Elfogadó Partner regisztrációját
követően megküldi az Elfogadó Partner adataival kitöltött szerződést az Elfogadó
Partner részére elektronikus úton, pdf formátumban. A jelen szerződést a Szolgáltató
elektronikus formában rögzíti, írásba foglalt szerződésnek minősül, mely magyar
nyelven érhető el és köthető meg. A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alatt
nem áll.
7.4. A szerződés elfogadását megelőzően az Elfogadó Partnernek lehetősége van az
általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.
7.5. A Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az Elfogadó Partner természetes
személy, úgy az Elfogadó Partner által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz
kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Elfogadó Partner adatait – az
Elfogadó Partner hozzájárulása nélkül – harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a
szerződés
teljesítésekor
a
harmadik
fél
a
Szolgáltató
alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Elfogadó Partner
adatainak kezelésekor a mindenkori hatályos Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak
szerint jár el, az megtekinthető a www.edc.hu/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon.
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7.6. A jelen szerződésben meghatározott és az annak alapján küldendő értesítéseket,
felhívásokat stb. írásba kell foglalni és a felek jelen szerződésben megjelölt címére kell
megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés vagy tértivevényes
ajánlott levél útján, vagy fax, illetve e-mail útján. Szerződő felek rögzítik, hogy a
fentiek szerint postai úton megküldött, a jelen szerződésben meghatározott és az
annak alapján küldendő értesítéseket, felhívásokat, és egyéb okiratokat a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt
megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az okiratot
nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az okiratot a
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben e-mailben
tájékoztatják egymást, úgy az e-mailt fogadó fél köteles az e-mail megérkezéséről
visszaigazolást küldeni az e-mailt küldő fél részére. Amennyiben a másik fél a részére
küldött e-mail megérkezését az e-mail fiókba történő megérkezéstől számított 3
napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tízedik)
napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.
7.7. A jelen szerződés valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki a szerződés
egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a felek a szerződés
megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az
érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.
7.8. A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a szerződő felek
megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó
Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság
a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.
A jelen szerződés a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény szempontjából
egyben választottbírósági szerződésnek is minősül. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a választottbírók száma egy és az eljárásra a Választottbíróság eljárási
szabályzata az irányadó.
7.9. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.
7.10. Az Elfogadó Partner a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, a
szerződésnek adminisztrációs felületen történő kifejezett elfogadásával, magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
Kelt:
_____________________
Elfogadó Partner

A CardDeal Kft. tölti ki!

Kelt: Budapest,

_____________________
Szolgáltató
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Mellékletek
1. sz. melléklet:
A VONALKÓD FELÉPÍTÉSE
Az EDC logóval ellátott kártyák elektronikus adminisztrációjának lehetőségét egy Code 128
típusú vonalkód biztosítja.
A kód logikai felépítése: AAABBB CDDEEF GHHHHH
Példavonalkód

Karakterek

Példaszám

AAA
BBB
C
DD
EE
F
G
HHHHH

348
123
4
30
09
3
2
00001

A „C”, azaz a 7. karakter jelentése:
a látható szám
1
a logó típusa

nincs logó

Jelentése
Magyarország ISO 3166-1 numerikus azonosítója
a Kibocsátó Partner számjegyei
az EDC kártyalogó kódja (ezen példánál: Classic)
az érvényesség napjának számjegyei
az érvényesség hónapjának számjegyei
az érvényesség évének utólsó számjegye
az ellenőrzőszám (GTIN-13 check digit)
a Kártyakibocsátó által megadott egyedi számsor

2

3

4

5

6

EDC Basic

EDC Light

EDC Classic

EDC Silver

EDC Gold

2017 őszétől új - már globálisan is használható - kódfelépítéssel kerülnek a vonalkódok
(kártyák) kibocsátásra. A fenti felépítéssel kiadott vonalkódokból a legutolsók 2018.
december 31-én járnak le, ezért addig mindkét típusú vonalkódot fel kell tudni dolgozni. A
vonalkód feldolgozásának meghatározásához meg kell nézni, hogy az első három szám
egyenlő-e 348-cal? Ha igen, akkor a fenti módon kell a vonalkódot feldolgozni.
A nem 348-cal kezdődő vonalkódok (bercode-ok) esetén a felépítés a következő:
A kód logikai felépítése: AAAAAA BBBCCD EEFFGG
Példavonalkód

Karakterek

Példaszám

AAAAAA
BBB
CC
D
EE
FF
GG

411180
010
91
6
25
09
18

A „D”, azaz a 12. karakter jelentése:
a látható szám
1
2
a logó típusa
V80606
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EDC Basic

Jelentése
a Kibocsátó Partner számjegyei
a kártya sorszáma
az ellenőrzőszám
az EDC kártyalogó kódja (ezen példánál: Gold)
az érvényesség napjának számjegyei
az érvényesség hónapjának számjegyei
az érvényesség évének utolsó két számjegye

3

4

5

6

EDC Light

EDC Classic

EDC Silver

EDC Gold
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A „CC” ellenőrzőszám számításának módja:
total = (CHAR(2) +
CHAR(4) +
CHAR(6) +
CHAR(8) +
CHAR(12) +
CHAR(14) +
CHAR(16) +
CHAR(18)) * 3 +
CHAR(1) +
CHAR(3) +
CHAR(5) +
CHAR(7) +
CHAR(9) +
CHAR(13) +
CHAR(15) +
CHAR(17);
checksum = total % 100;
if (checksum != 0)
checksum = 100 - checksum;
Ahol a CHAR(1) a vonalkód első számát jelenti, a CHAR(18) pedig az utolsót. A kiszámolt
checksum lesz a vonalkód 10, 11. karaktere. Ha értéke kisebb, mint 10, akkor vezető nullával,
pl: 08.
A fenti vonalkód esetén:
total = (1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 5 + 9 + 8) * 3 + 4 + 1 + 8 + 0 + 0 + 2 + 0 + 1 = 109
checksum = 109 % 100 = 9
(százzal történő osztás maradéka)
checksum = 100 – 9 = 91
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2. sz. melléklet:
A FORGALMI ADATOK ONLINE MEGKÜLDÉSE
Az EDC logós kártyákkal történő vásárlások alkalmával generálódó forgalmi adatok
automatikus fogadásához, valamint tárolásához a következő technikai leírást
követve kell az adatokat átadni.
A szolgáltatás megvalósítása Representational State Transfer (REST) architektúra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer), és JavaScript Object
Notation (JSON) (http://json.org) adatátviteli protokollal történik. A REST és JSON
segítségével a szolgáltatás könnyen használható a különböző fejlesztési platformok
és nyelvek számára.
A vásárlásnál használt vonalkód megadásával lehetőség van a kód
érvényességének, a biztosítható kedvezmények, és a jutalék mértékének
lekérdezésére.
Ehhez
http
GET
kéréssel
meg
kell
hívni
a
https://www.edc.hu/api/checkcode/[store]/[barcode] oldalt, ahol a [store] helyén
annak a https://www.edc.hu/admin oldalon megadott egységnek a kódját kell
megadni, amelyikben a vásárlás történt, a [barcode] helyén pedig az ellenőrizni
kívánt vonalkód értékét kell megadni. A bejelentkezéshez a HTTP Basic
authentikációja használandó a https://www.edc.hu/admin oldalon megadott
bejelentkezési adatokkal.
Példa a hívásra: https://www.edc.hu/api/checkcode/ABC123/348000419064329953
A kérésre adott válasz JSON formátumban tartalmazza a [barcode]-hoz tartozó
adatokat.
A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

Paraméter

Magyarázat

error

hibakód

errortext

hiba esetén a hiba leírása

discountpercent

a debitcode alapján adható kedvezmény értéke normál
áras termékek esetén

specialdiscountpercent

a debitcode alapján adható kedvezmény értéke akciós
termékek esetén

provisionpercent

a kedvezményes árból számítandó jutalék összegének
értéke normál áras termékek esetén

specialprovisionpercent

a kedvezményes árból számítandó jutalék összegének
értéke akciós termékek esetén

discountunit

A kedvezmény mennyiségi egysége. Lehetséges értékek %,
és Ft/l.
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Az error értéke 0, ha a vonalkód megfelelő, a kedvezmény biztosítható.
Hibás kód esetén az error értéke a következő értékeket veheti fel:

error

errortext

1

Hibás vonalkód

2

Hibás kártya tipus

3

A vonalkód lejárt

Példa a válaszra:
{"discountunit":"%","discountpercent":16,"specialdiscountpercent":8,"provisionpercent"
:3,"specialprovisionpercent":3,"error":0,"errortext":""}
Ha üzemanyagra és shop termékekre is be van állítva a kedvezmény:
[{"discountunit":"Ft/l","discountpercent":8,"specialdiscountpercent":4,"provisionpercent
":3,"specialprovisionpercent":3,"error":0,"errortext":""},{"discountunit":"%","discountperce
nt":10,"specialdiscountpercent":5,"provisionpercent":3,"specialprovisionpercent":3,"err
or":0,"errortext":""}]
A kérésekre adott standard HTTP válaszkódok:
HTTP
Code

Status Magyarázat

200

Adatok lekérdezése rendben.

400

Az adatok nem megfelelőek.

401

Hitelesítési hiba.

405

A kérés módja nem GET.

500

Belső szerver hiba.

Az összesített vásárlási adatok átadása HTTP PUT hívások segítségével történik a
https://edc.hu/api/provision címre. A bejelentkezéshez a HTTP Basic authentikációja
használandó a https://www.edc.hu/admin oldalon megadott bejelentkezési
adatokkal. Egy PUT több objektumot is átadhat, azokat egyetlen JSON Array-ba
formálva, a PUT hívás body elemeként. A PUT hívás MIME típusa application/json
legyen.
Megnevezés

Típus

Magyarázat

debitcode

String

A
vásárláskor
vonalkódja.

time

String

A vásárlás dátuma
ISO8601 formában.
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store

String

Az Elfogadó Partner rendszerében
annak
az
egységnek
a
kódja,
amelyikben a vásárlás történt.

cr

String

Az Elfogadó Partner rendszerében
annak a pénztárának a kódja,
amelyiknél a vásárlás történt.

id

String

A vásárlás egyértelmű azonosítója az
Elfogadó Partner rendszerében.

tally

Array

A vásárlás tételei.

A tally array tartalmazza a termékek rule paraméter szerint összesített adatait. Tehát
ha egy vásárlás pl. csak normál áras, vagy csak akciós termékeket tartalmazott,
akkor az árakat össze kell adni, és a tally array-ban egy sorban kell átadni. Ha egy
vásárlás tartalmazott normál és akciós termékeket is, akkor lehet a tally array-nak két
sora.
Megnevezés

Típus

Magyarázat

rule

Integer

Értéke csak 0 vagy 1 lehet.
0 = normál ár, 1 = akciós ár

price

Number

A termékek alapárának összege.

discountprice

Number

A termékek kedvezményes árának
összege.

discountpercent

Number

A kedvezmény százalékos értéke.

provision

Number

A fizetendő jutalék összege.

currency

String

ISO 4217 deviza kód.

quantity

Number

A termékek mennyisége

discountunit

String

A kedvezmény mennyiségi
egysége. Lehetséges értékek %, és
Ft/l.
Ha nincs megadva, akkor %.
Ft/l esetén a quantity megadása
kötelező.

Példa: {"debitcode":"348123415093345678", "time":"2013-07-08T15:20:38Z",
"store":"ABC123", "cr":"028", "id":"79e242c0",
"tally":[{"rule":"0", "price":2381, "discountprice":2000, "discountpercent":16,
"provision":60, "currency":"HUF"}]}
Üzemanyag és shop termék vásárlása esetén:
{"debitcode":"348123415093345678", "time":"2013-07-08T15:20:38Z", "store":"ABC123",
"cr":"028", "id":"79e242c0",
"tally":[{"rule":"0", "price":1000, "discountprice":900, "discountpercent":10, "provision":27,
"currency":"HUF"},{"discountunit":"Ft/l", "quantity":"20", "rule":"0", "price":6000,
"discountprice":5840, "discountpercent":8, "provision":60, "currency":"HUF"}]}
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A kérések eredményét standard HTTP válaszkódokkal adjuk vissza:

HTTP
Code

Status Magyarázat

201

Adatok rögzítése rendben.

400

Az adatok nem megfelelőek.

401

Hitelesítési hiba.

409

A megadott ID már létezik.

500

A szerver nem tudja rögzíteni az adatot.

Az elszámoláshoz elegendő a vásárlási adatok elküldése, a további két lehetőség
opcionális:
Az átadott adatok ellenőrzése a https://edc.hu/api/provision/[id] címre indított HTTP
GET kéréssel végezhető el egy vásárlásra. Az [id] helyén az ellenőrizni kívánt vásárlás
azonosítóját kell megadni.
Példa: https://edc.hu/api/provision/79e242c0
A kérésre adott válasz az adatok átadásának megfelelő
formátumban tartalmazza az [id]-hez tartozó adatokat.

módon,

JSON

A kérések sikerességét standard HTTP válaszkódokkal adjuk vissza:
HTTP
Code

Status Magyarázat

200

Adatok kérése rendben.

400

ID nem lett megadva.

401

Hitelesítési hiba.

404

A megadott ID nem létezik.

500

Hiba az adatok kérésekor.

Egy előzőleg átadott vásárlás a https://edc.hu/api/provision/[id] címre indított HTTP
DELETE kéréssel törölhető. Az [id] helyén a törölni kívánt vásárlás azonosítóját kell
megadni.
Példa: https://edc.hu/api/provision/79e242c0
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HTTP
Code

Status Magyarázat

200

Adatok törlése rendben.

400

ID nem lett megadva.

401

Hitelesítési hiba.

404

A megadott ID nem létezik.

500

Hiba az adatok kérésekor.
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3. sz. melléklet:

A FORGALMI ADATOK MEGKÜLDÉSE WEBSHOPOK SZÁMÁRA
Az EDC logós kártyákkal történő vásárlások alkalmával generálódó forgalmi adatok
automatikus fogadásához, valamint tárolásához a következő technikai leírást
követve kell az adatokat átadni.
A szolgáltatás megvalósítása Representational State Transfer (REST) architektúra
(http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer), és JavaScript Object
Notation (JSON) (http://json.org) adatátviteli protokollal történik. A REST és JSON
segítségével a szolgáltatás könnyen használható a különböző fejlesztési platformok
és nyelvek számára.
A vásárlásnál használt vonalkód megadásával lehetőség van a kód
érvényességének, a biztosítható kedvezmények, és a jutalék mértékének
lekérdezésére.
Ehhez
http
GET
kéréssel
meg
kell
hívni
a
https://www.edc.hu/api/checkcode/[barcode] oldalt, ahol a [barcode] helyén az
ellenőrizni kívánt vonalkód értékét kell megadni. A bejelentkezéshez a HTTP Basic
authentikációja használandó a https://www.edc.hu/admin oldalon megadott
bejelentkezési adatokkal.
Példa a hívásra: https://www.edc.hu/api/checkcode/348000419064329953
A kérésre adott válasz JSON formátumban tartalmazza a [barcode]-hoz tartozó
adatokat.
A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

Paraméter

Magyarázat

error

hibakód

errortext

hiba esetén a hiba leírása

discountpercent

a debitcode alapján adható kedvezmény értéke normál
áras termékek esetén

specialdiscountpercent

a debitcode alapján adható kedvezmény értéke akciós
termékek esetén

provisionpercent

a kedvezményes árból számítandó jutalék összegének
értéke normál áras termékek esetén

specialprovisionpercent

a kedvezményes árból számítandó jutalék összegének
értéke akciós termékek esetén

discountunit

A kedvezmény mennyiségi egysége. Lehetséges értékek %,
és Ft/l.

Az error értéke 0, ha a vonalkód megfelelő, a kedvezmény biztosítható.
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Hibás kód esetén az error értéke a következő értékeket veheti fel:

error

errortext

1

Hibás vonalkód

2

Hibás kártya tipus

3

A vonalkód lejárt

Példa a válaszra:
{"discountunit":"%","discountpercent":16,"specialdiscountpercent":8,"provisionpercent"
:3,"specialprovisionpercent":3,"error":0,"errortext":""}
Ha üzemanyagra és shop termékekre is be van állítva a kedvezmény:
[{"discountunit":"Ft/l","discountpercent":8,"specialdiscountpercent":4,"provisionpercent
":3,"specialprovisionpercent":3,"error":0,"errortext":""},{"discountunit":"%","discountperce
nt":10,"specialdiscountpercent":5,"provisionpercent":3,"specialprovisionpercent":3,"err
or":0,"errortext":""}]
A kérésekre adott standard HTTP válaszkódok:
HTTP
Code

Status Magyarázat

200

Adatok lekérdezése rendben.

400

Az adatok nem megfelelőek.

401

Hitelesítési hiba.

405

A kérés módja nem GET.

500

Belső szerver hiba.

Az összesített vásárlási adatok átadása HTTP PUT hívások segítségével történik a
https://edc.hu/api/provision címre. A bejelentkezéshez a HTTP Basic authentikációja
használandó a https://www.edc.hu/admin oldalon megadott bejelentkezési
adatokkal. Egy PUT több objektumot is átadhat, azokat egyetlen JSON Array-ba
formálva, a PUT hívás body elemeként. A PUT hívás MIME típusa application/json
legyen.
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Megnevezés

Típus

Magyarázat

debitcode

String

A
vásárláskor
vonalkódja.

time

String

A vásárlás dátuma
ISO8601 formában.

id

String

A vásárlás egyértelmű azonosítója az
Elfogadó Partner rendszerében.

tally

Array

A vásárlás tételei.

használt
és

kártya
időpontja

A tally array tartalmazza a termékek rule paraméter szerint összesített adatait. Tehát
ha egy vásárlás pl. csak normál áras, vagy csak akciós termékeket tartalmazott,
akkor az árakat össze kell adni, és a tally array-ban egy sorban kell átadni. Ha egy
vásárlás tartalmazott normál és akciós termékeket is, akkor lehet a tally array-nak két
sora.
Megnevezés

Típus

Magyarázat

rule

Integer

Értéke csak 0 vagy 1 lehet.
0 = normál ár, 1 = akciós ár

price

Number

A termékek alapárának összege.

discountprice

Number

A termékek kedvezményes árának
összege.

discountpercent

Number

A kedvezmény százalékos értéke.

provision

Number

A fizetendő jutalék összege.

currency

String

ISO 4217 deviza kód.

quantity

Number

A termékek mennyisége

discountunit

String

A kedvezmény mennyiségi
egysége. Lehetséges értékek %, és
Ft/l.
Ha nincs megadva, akkor %.
Ft/l esetén a quantity megadása
kötelező.

Példa: {"debitcode":"348123415093345678", "time":"2013-07-08T15:20:38Z",
"store":"ABC123", "cr":"028", "id":"79e242c0",
"tally":[{"rule":"0", "price":2381, "discountprice":2000, "discountpercent":16,
"provision":60, "currency":"HUF"}]}
Üzemanyag és shop termék vásárlása esetén:
{"debitcode":"348123415093345678", "time":"2013-07-08T15:20:38Z", "store":"ABC123",
"cr":"028", "id":"79e242c0",
"tally":[{"rule":"0", "price":1000, "discountprice":900, "discountpercent":10, "provision":27,
"currency":"HUF"},{"discountunit":"Ft/l", "quantity":"20", "rule":"0", "price":6000,
"discountprice":5840, "discountpercent":8, "provision":60, "currency":"HUF"}]}
V80606

20 / 23

szignó

A kérések eredményét standard HTTP válaszkódokkal adjuk vissza:
HTTP
Code

Status Magyarázat

201

Adatok rögzítése rendben.

400

Az adatok nem megfelelőek.

401

Hitelesítési hiba.

409

A megadott ID már létezik.

500
A szerver nem tudja rögzíteni az adatot.
Az elszámoláshoz elegendő a vásárlási adatok elküldése, a további két lehetőség
opcionális:
Az átadott adatok ellenőrzése a https://edc.hu/api/provision/[id] címre indított HTTP
GET kéréssel végezhető el egy vásárlásra. Az [id] helyén az ellenőrizni kívánt vásárlás
azonosítóját kell megadni.
Példa: https://edc.hu/api/provision/79e242c0
A kérésre adott válasz az adatok átadásának megfelelő
formátumban tartalmazza az [id]-hez tartozó adatokat.

módon,

JSON

A kérések sikerességét standard HTTP válaszkódokkal adjuk vissza:
HTTP
Code

Status Magyarázat

200

Adatok kérése rendben.

400

ID nem lett megadva.

401

Hitelesítési hiba.

404

A megadott ID nem létezik.

500

Hiba az adatok kérésekor.

Egy előzőleg átadott vásárlás a https://edc.hu/api/provision/[id] címre indított HTTP
DELETE kéréssel törölhető. Az [id] helyén a törölni kívánt vásárlás azonosítóját kell
megadni.
Példa: https://edc.hu/api/provision/79e242c0
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HTTP
Code

Status Magyarázat

200

Adatok törlése rendben.

400

ID nem lett megadva.

401

Hitelesítési hiba.

404

A megadott ID nem létezik.

500

Hiba az adatok kérésekor.

A vásárlás folyamata
A vonalkód bekérése után a https://www.edc.hu/api/checkcode/[barcode]
hívásával le kell kérni a kedvezmény és jutalék százalékos adatokat.
Ha az error paraméter értéke nem 0, akkor el kell utasítani a kártya használatát.
Az
egyes
tételeknél
a
megkapott
kedvezmény
(discountpercent,
specialdiscountpercent) és jutalék (provisionpercent, specialprovisionpercent)
százalékos adatok segítségével ki kell számolni a kedvezményes árakat, és a
fizetendő jutalékot. A vásárlás véglegesítésénél összesíteni kell a normál és az akciós
termékek adatait, és ezekből kell kiszámolni a tally array adatait.
Normál áras termékek esetén:
rule=0,
price = a normál áras termékek összesített eredeti ára,
discountprice = price * (100 – discountpercent) / 100
discountpercent = discountpercent
provision = piscountprice * (100 – provisionpercent) / 100
currency = HUF
Akciós termékek esetén:
rule=1,
price = az akciós termékek összesített eredeti ára,
discountprice = price * (100 – specialdiscountpercent) / 100
discountpercent = specialdiscountpercent
provision = piscountprice * (100 – specialprovisionpercent) / 100
currency = HUF
Benzinkutak esetén az üzemanyagot egy külön sorban kell átadni, a kapott
kedvezmény adatok discountunit = Ft/l sorában lévő discountpercent és
provisionpercent adatok segítségével:
rule=0,
price = az üzemanyag eredeti ára,
discountprice = price – üzemanyag mennyisége * discountpercent
discountpercent = discountpercent
provision = üzemanyag mennyisége * provisionpercent
currency = HUF
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A vásárlási adatokat a https://www.edc.hu/api/provision oldal hívásával el kell
küldeni.
Így a webshop oldalán csak az adatküldéshez szükséges azonosítót és jelszót kell
tudni eltárolni, az adatküldéshez szükséges további adatok az EDC rendszeréből
lekérdezhetőek, azokkal az adatküldéshez szükséges értékek kiszámolhatóak.

V80606

23 / 23

szignó

