
HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉP VÁSÁRLÁSÁNAK MENETE 

Mire van szükség egy használt pénztárgép vásárlása esetén? 

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS ESETÉN CÉG ESETÉN 

átszemélyesítési kódra átszemélyesítési kódra 

vállalkozói igazolásra aláírási címpéldányra 

elérhetőségekre: 

• telefonszám 

• e-mail cím 

elérhetőségekre: 

• telefonszám 

• e-mail cím 

 

Az átszemélyesítési kód az alábbi módon kérhető meg: (De általában a könyvelők szokták megkérni.) 
ÁNYK Nyomtatványkitöltő programban a PTGREG nyomtatvány kitöltésével kérhető meg. ( 
Egy helyesen kitöltött sablon ITT megtekinthet.) 
 

Ha a pénztárgép átvételekor az aláírásra jogosult fél nem tud jelen lenni, hanem csak egy általa 

meghatalmazott személy, akkor szükség van egy megfelelő MEGHATALMAZÁSRA. (A Meghatalmazás 

formanyomtatványok a letölthető dokumentumok között megtalálható.) 

Ezek az iratok feltétlen kellenek a pénztárgépekhez tartozó mobil szolgáltatóval való 

szerződéskötéshez. (melynek havi díja hatósági ár: 1905,-Ft/hó) 

 

HA TŐLÜNK VÁSÁROLNAK HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPET: 

Az általunk értékesített használt pénztárgépeket eladás előtt bevizsgáljuk, mind esztétikai mind 
műszaki szempontból, esetleges meglévő hibáit javítjuk. 
 
Fontos: Használt pénztárgépekre garanciát nem vállalunk, hiszen lehetnek olyan rejtett hibái, amiket 
mi sem látunk, és csak később jelentkezhetnek ezért is juthatnak hozzá sokkal kedvezőbb áron, mint 
egy új pénztárgéphez. 
 
Mivel tényleg csak jó állapotban lévő használt pénztárgépeket értékesítünk, ezért nincs mindig 
készletünkön eladó.  
Használt pénztárgépeink árairól, illetve készletünkről érdeklődni telefonon (0620/3220515) vagy e-
mailen (danibt@kapos-net.hu) keresztül tudnak. 
 
HA NEM TŐLÜNK VÁSÁROL HASZNÁLT PÉNZTÁRGÉPET: 

Az alábbiakat fontos figyelme venni magánszemélytől vásárolt használt pénztárgép esetén: 

• az előző tulajdonos által nem lett-e kivonatva használatból (LEGFONTOSABB), ha igen akkor 
nem személyesíthető át! 

• a pénztárgép műszaki, esztétikai állapotát.(főleg akkumulátorok, nyomtató) 

• az előző tulajdonos mikor használta utoljára, áram alatt volt-e, nem csak a sarokban 
porosodott? 

• mobiladat szolgáltatónál nincs-e fennálló tartozás? (ha igen, akkor annak rendezéséig nem 
személyesíthető át a pénztárgép) 

• az éves felülvizsgálatok el lettek-e végezve? 

mailto:danibt@kapos-net.hu


• az előző tulajdonossal adásvételi szerződést kell kötni, vagy számlát kell írni a pénztárgép 
megvásárlásáról, hogy igazolhassa, hogy hogy került tulajdonába. 

 
Használt pénztárgépek átszemélyesítésekor előfordulhat, hogy a pénztárgép a folyamat során 
meghibásodik, ami további költségeket von maga után. (Természeten ügyfelünkkel előtte 
egyeztetünk.) 
 
Felmerülő költségek: 

• átszemélyesítési díj 

• javítás, alkatrész csere (ha szükséges) 

• szoftver frissítés díja (ha a pénztárgépen nem az aktuális szoftver verzió van) 

• éves felülvizsgálati díj (ha esedékes az elvégzése) 
 
 
 
 
 


