
Nyíregyházi fiókban lévő széfbérleti alapdíjak:

Kategória C (0-24h) D (0-24h)

Méret (dm3) 4,08 9,48

díj ÁFA nélkül / hónap 2 500 Ft 4 000 Ft

A bérleti díjak 500.000,- Ft kártérítési értéket foglalnak magukban

Egri fiókban lévő széfbérleti alapdíjak:

Kategória C D 

Méret (dm3) 10,82 20,42

díj ÁFA nélkül  / hónap 2 200 Ft 2 800 Ft

AKCIÓS díj ÁFA nélkül  / hónap* 1 650 Ft 2 100 Ft

A bérleti díjak 500.000,- Ft kártérítési értéket foglalnak magukban

Emelt szintű szolgáltatás havi kiegészítő díja:

Kártérítési érték (E Ft)

Havi kiegészítő díj Áfa nélkül

Pótdíjak: Késedelmes díjfizetés esetén a Bérlő minden megkezdett hónapra 

a havi alapdíj 50%-ának megfelelő összegű pótdíjat köteles fizetni

Egyéb költségek: A széf kulcsának elvesztése okán felmerülő költségek a Bérlőt terhelik. 

Az összeg magában foglalja az új kulcsok beszerzésével, valamint a 

zár cseréjével kapcsolatos költésgeket. 

Kulcs óvadék: 25.000,- Ft /széfrekesz

A széf kulcsának/mágneskártyának elvesztése okán felmerülő költségekre használható fel.

Amennyiben az összeg nem fedezi a költségeket, a fennmaradó költség a bérlőt terheli

A bérleti jogviszony megszűnésével a Bérlőnek visszafizetésre kerül. 

A fiók ügyfélfogadási rendje szerint elérhető fiókbérleti széfszolgáltatás díja előre esedékes minimum naptári  negyedéves ciklusban.

A 0-24 órás szolgáltatási idővel igénybevett elektronikus széfszolgáltatás díja előre esedékes minimum egy éves ciklusban.

Közzé téve: 2014. július 14-én.

Hatályos: 2014. július 15-től  visszavonásig.

1 500 Ft

1 600 Ft

900 Ft 1 200 Ft

*Az akció időtartama: 2014.07.15-től 2014.12.31-ig. Az akciós ár az akció időtartama alatt esedékes negyedéves ciklusra értendő. Az akciós ár csak az 

akciós időszakban, újonnan bérelt széfekre értendő. Az akciós időszakban maximum egy éves ciklust lehet előre kifizetni az akciós kondícióval.

Kondíciós lista

1 600 Ft

Széfbérleti díj

széfszolgáltatásra vonatkozóan 

A

16,24

B

34,22

 minden további 500E Ft kiegészítő biztosítási limit havi 200.-Ft plusz összeget jelent  

500 E Ft-os tételenként lehet emelni, úgy hogy egy ügyfélszéf kártériítési limite maximum 5 millió Ft lehet.
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3,79 7,46

1 200 Ft


