Fizetési feltételek
1. A díjszámítás alapja
Az eHáz24 a szolgáltatást nyújtó felhasználókból és a szolgáltatót kereső felhasználókból álló
sikeres párosításonként számítja fel díjait, melyeket az adott sikeres párosításban résztvevő
szolgáltatást nyújtó felhasználónak kell megfizetnie az eHáz24 felé. A párosításonként történt
már felszámolt díjak összesítését a szolgáltatást nyújtó felhasználó megtalálhatja az eHáz24
applikációba bejelentkezve a „Megrendeléseim” menüpont alatt.
Minden sikeres párosítás a szolgáltatást nyújtó felhasználó felé „megrendelésnek” számít, így
minden ilyen sikeres megrendelésért az eHáz24 a Fizetési Feltételek oldalon található
mindenkori árlista alapján a sikeres megrendelések darabszámával beszorzott sikeres
megrendelés egységára díjának befizetésére kötelezi a szolgáltatást kínáló felhasználót.
A szolgáltatást nyújtó felhasználónak legkésőbb az adott naptári hónap utolsó napjáig
szükséges megfizetnie. Amennyiben nem történik meg a befizetés, úgy az eHáz24 számlát
állít ki a szolgáltatást nyújtó felhasználó felé, melyet a kézbesítéstől számított 8 naptári napon
belül köteles rendezni a számlán szereplő módon.

2. Fizetési feltételek
Az eHáz24 fenntartja a jogot arra, hogy az árlistáját, illetőleg a párosítások sikerességének
értékelési rendszerének módját bármikor megváltoztathassa, azonban erről Önt legalább 14
nappal a változások hatályba lépése előtt értesíti.
Az eHáz24 nem zárja ki, hogy különböző akciók, illetőleg egyéb partnerekkel kötött
megállapodások alapján más módon képezze elszámolását, vagy díjmentes sikeres
párosításokat hozzon létre bizonyos szolgáltatást kínáló felhasználók részére.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben ön egy munkalehetőségről szóló ajánlatra reagál az
eHáz24 applikációján keresztül a kiérkezési idő megadásával, majd ezek után
munkalehetőség rögzítője, azaz az ajánlatot kérő felhasználó az Ön ajánlatát választja, úgy az
eHáz24 Fizetési Feltételek oldalán (ehaz24.hu/fizetesi_feltetelek) meghatározott díjak
értelmében a sikeres párosításra vonatkozó díjat köteles megfizetni, kivéve ha az eHáz24
oldalán az ajánlatot kérő felhasználó a megadott kiérkezési idő lejárata előtt visszamondja
ajánlatot az erre dedikált funkció segítségével vagy amennyiben Ün mondja vissza az
ajánlatot az eHáz24 applikáció erre dedikált funkciója segítségével. Fontos kiemelni, hogy a
szóbeli megállapodások a szolgáltatást vállaló és ajánlatot kérő felhasználó között nem
érvényesek.

3. Fizetési lehetőségek
Ön az eHáz24 szolgáltatásai után felszámolt díjakat az alábbi módokon rendezheti:
• banki átutalással
• online Barion fizetéssel, ahol Barion egyenlegével vagy bankkártyával tud fizetni
Banki átutalás esetén a következő módon tudja rendezni a díjakat:

Bankszámlaszám: 10918001-00000108-38100009
Bankszámlát vezető bank neve: Unicredit Bank
Cég név: 10918001-00000108-38100009
Közlemény: tartalmazza a regisztrációkor használt e-mail címet és a befizetendő hónap
dátumát (Év+Hónap, pl: 2020.03.)
Online Barion fizetés esetén a következő módon tudja rendezni a díjakat:
Az applikáció „Megrendeléseim” menüpontjában az online kártyás fizetés opcióra kattintva
válassza ki a rendezni kívánt hónapot a listából, majd a Barion fizetőfelületére navigálja a
rendszer, ahol a kártya adatainak megadásával tudja rendezni a díjakat.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4. Díjszabás
Az eHáz24 szolgáltatásán keresztül történő sikeres megrendelés esetén fellépő költsége a
szolgáltatást kínáló felhasználónak 1.500,-Ft., amit minden sikeres megrendelés után a fizetési
feltételeknek és az Általános Szerződési feltételeknek megfelelően számol fel a rendszer. Ezt
az itt leírt elvekkel és szabályokkal megegyező módon szükséges rendezni.

