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A DSS a DKV leányvállalata, amely saját elfogadó hálózattal rendel-

kezik szállítmányok és szolgáltatások beszerzéséhez, a DKV az ÁSZF-

DKV 3. pontja szerinti legitimációs tárgyainak alkalmazásával. A DSS 

elfogadó hálózata területi vagy termékspecifikus szempontból  

kiegészíti a DKV elfogadó hálózatát. A DSS elfogadó hálózatának 

keretében kizárólag a DSS, és nem a DKV tartja fenn az ottani szol-

gáltató partnerekhez fűződő szerződéses viszonyt. Itt sem az ÁSZF-

DKV 8. szakasz b) pontjának értelmében vett DKV általi közvetlen 

szállításról, sem a DKV közreműködésével nyújtott harmadik fél  

általi szállításról vagy bizományról sincs szó. 

A DSS elfogadó hálózatának mindenkori aktuális állása a DKV honlap-

ján, a www.DKV-Supply-Solutions.com weboldalon található. 

Az ügyfél a DSS elfogadó hálózatában a szállítmányokat és a szol-

gáltatásokat közvetlenül a DSS szolgáltató partnereitől szerzi be. 

Amennyiben az ügyfél egy szolgáltató partnerrel kötött szerződés 

megkötésének keretében a DKV valamely legitimációs tárgyával 

igazolja magát, akkor az ügyfél megbízza a DSS-t azzal, hogy az ügyfél 

a szállítmány vagy a szolgáltatás beszerzésével megalapozott fizetési 

kötelezettségét a szolgáltató partnerrel szemben az ügyfél nevében 

és számlájára teljesítse. 

Az ügyfél a DKV legitimációs tárgyainak a DSS elfogadó hálózatában 

történő felhasználásával elfogadja, hogy a DSS-t az ügyféllel szemben 

előlegre való jogosultság illeti azon fizetés összegében, amelyet a 

DSS-nek kell teljesítenie a szolgáltató partnerrel szemben az ügyfél 

által igény bevett szállítmányok és szolgáltatások ellenében. Ameny-

nyiben a DSS előlegre való jogosultságának előzetes érvényesítése 

nélkül eszközöl fizetést a szolgáltató partner részére, akkor a DSS 

jogosult ráfordításait megfelelő mértékben érvényesíteni az ügyféllel 

szemben, amit az ügyfél a legitimációs tárgy a DSS elfogadó hálózatá-

ban történő felhasználásával szintén elfogad. 

A DSS fent feltüntetett előleg- és költségtérítési igényeit a DSS érté-

kesíti a DKV részére, és ezeket a DKV a számlakivonaton érvényesíti az 

ügyféllel szemben. 

A DKV ezennel a DSS nevében és képviseletében kínálja szerződés 

megkötését a DSS-sel, a fenti tartalommal és az ÁSZF-DSS alapján. A DSS 

Általános Szerződési Feltételei a www.DKV-Supply-Solutions.com web-

helyen érhetők el. Az ügyfél elfogadja a DSS jelen ajánlatát, amennyiben 

a DKV valamely legitimációs tárgyának használata mellett első alka-

lommal igénybe vesz szállítmányokat és szolgáltatásokat a DSS elfo-

gadó hálózatában. A szolgáltatások igénybevételére emellett a DSS 

Különleges Feltételei érvényesek, amelyek szintén a www.DKV-Supply- 

Solutions.com webhelyen érhetők el. 

Ezek a Különleges Feltételek elsőbbséget élveznek az ÁSZF-DKV felté-

teleivel szemben abban az esetben, ha ezektől eltérnek vagy ezeket 

kiegészítik. Az ÁSZF-DKV feltételei egyebekben érintetlenek maradnak.
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Fordítás

A legitimációs tárgyak a DSS [az új igazoló modell  
átültetésével foglalkozó társaság] elfogadó hálózatában 
történő használatára vonatkozó különleges feltételek

Die DSS ist eine Tochtergesellschaft des DKV, die über ein eigenes 

Akzeptanznetz für den Bezug von Lieferungen und Leistungen 

unter Einsatz von LEO des DKV im Sinne der Ziffer 3 der AGB-DKV 

verfügt. Das Akzeptanznetz der DSS ergänzt das Akzeptanznetz des 

DKV in regionaler oder produktspezifischer Hinsicht. Im Rahmen des 

Akzeptanznetzes der DSS hält ausschließlich diese und nicht der DKV 

die vertraglichen Beziehungen zu den dortigen Servicepartnern. Es 

handelt sich weder um eine Direktlieferung des DKV noch um eine 

Drittlieferung oder Kommission unter Beteiligung des DKV gemäß 

Ziffer 8. Buchst. b) der AGB-DKV. 

Der jeweils aktuelle Stand des Akzeptanznetzes der DSS ist auf der 

Homepage des DKV unter www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. 

Der Kunde bezieht im Akzeptanznetz der DSS die Lieferungen und 

Leistungen unmittelbar vom Servicepartner der DSS. Legitimiert sich 

der Kunde im Rahmen des Vertragsschlusses mit einem Servicepartner 

der DSS durch ein LEO des DKV, beauftragt der Kunde damit die DSS, 

die mit dem Bezug der Lieferung oder Leistung begründete Zahlungs-

pflicht des Kunden gegenüber dem Servicepartner im Namen und  

für Rechnung des Kunden zu erfüllen. 

Der Kunde erkennt mit Einsatz des LEO des DKV im Akzeptanznetz der 

DSS an, dass der DSS gegen den Kunden ein Anspruch auf Vorschuss 

in Höhe der Zahlung zusteht, die von der DSS an den Servicepartner 

für die vom Kunden bezogenen Lieferungen und Leistungen zu er-

bringen ist. Leistet die DSS die Zahlung an den Servicepartner ohne 

vorherige Geltendmachung ihres Anspruchs auf Vorschuss, kann die 

DSS in entsprechender Höhe Ersatz ihrer Aufwendungen vom Kunden 

verlangen, was der Kunde gleichfalls mit dem Einsatz des LEO im 

Akzeptanznetz der DSS anerkennt. 

Die vorgenannten Ansprüche der DSS auf Vorschuss- und Aufwen-

dungsersatz werden von DSS an DKV verkauft und gegenüber dem 

Kunden von DKV im Kontoauszug geltend gemacht. 

DKV bietet dem Kunden hiermit im Namen und in Vertretung der  

DSS den Abschluss eines Vertrags mit der DSS mit dem vorgenannten 

Inhalt und auf Basis der AGB-DSS an. Die AGB-DSS sind unter  

www.DKV-Supply-Solutions.com einsehbar. Der Kunde nimmt dieses 

Angebot der DSS mit der erstmaligen Inanspruchnahme von Liefe-

rungen und Leistungen Akzeptanznetz der DSS unter Nutzung einer 

LEO des DKV an. Für die Inanspruchnahme der Leistungen gelten  

zudem die Besonderen Bedingungen der DSS, die ebenfalls unter 

www.DKV-Supply-Solutions.com ein sehbar sind. 

Diese Besonderen Bedingungen gehen den AGB-DKV vor, soweit sie 

von diesen abweichen oder diese ergänzen. Im Übrigen bleiben die 

AGB-DKV unberührt. 
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