
A csoportos beszedési megbízás a számlák kifizetésének egyik legbiztonságosabb és 

legkényelmesebb módja: a fizetés automatikusan történik, így a késedelmes fizetésért biztosan 

nem számítanak fel külön díjat. A csoportos beszedési megbízás egy utasítás, amelyet Ön a bank- 

vagy hitelkártyáját kezelő vállalatnak ad. Felhatalmazza a Lelyt, hogy begyűjtse az adott Horizon 

előfizetési csomagjának díját az Ön számlájáról. Ezt a felhatalmazást csak egyszer kell megadnia a 

Lelynek. A havi digitális számla előre értesíti Önt az összegről.

Kézi / banki átutalás -“biztonságosabb 
érzés lehet, hiszen csak be kell 
jelentkeznie a fiókjába egy megbízható 
bank oldalán keresztül“. Vagy mert 
az Ön vállalatának/szervezetének 
adminisztratív részlege ezt írja elő.

A csoportos beszedési megbízás az 
EUR, GBP és USD pénznemet használó 
országokban (és Izlandon) érhető el 
- Nem kell a hitelkártyáját használnia. 
Gyors és egyszerű, így az azonos 
eladótól érkező számlák automatikusan 
kiegyenlíthetők. A csoportos beszedési 
megbízásokat a bankok közvetlenül 
bonyolítják le egymás között, így 
kevesebb hiba fordulhat elő. 

Csoportos beszedési megbízás 
hitelkártyáról - a legtöbb esetben a 
hitelkártyák használata a fizetéshez 
gyors és egyszerű; az azonos eladótól 
érkező számlák automatikusan 
kifizethetők; a legtöbbek számára (a 
visszaterhelésnek köszönhetően) ez a 
fizetési mód jóval biztonságosabb.

Mivel Lely a helyi pénznemben állítja ki 
a számlát, az átváltás díja az ügyfelet 
nem érinti. 

A kézi fizetés ügyében rendszeresen intézkednie kell. A banki (hitel)átutalás bevett gyakorlat, 

egyszeri banki átutalás a helyi pénznemben.

Előnyök:

   Minden hónapban átlátható számlát küldünk, 

amely könnyen megtalálható a portál 

felületén online vagy az e-mailek között.

     Probléma esetén az utalások egy kattintással 

visszavonhatók akár 8 héttel később is 

(Ez banktól/vállalattól függően változó).

   Többé nem kell észben tartania a fizetést.

   Csak egyszer kell megadnia a bank- vagy 

hitelkártyaadatait.

    A csoportos beszedéshez nincs szükség 

hitelkártyára.  

   A változások a Lely portalon keresztül könnyen 

kezelhetők.

Előnyök:

   Ön határozza meg, mikor történjen az utalás.

    Nincs szükség hitelkártyára.

Hátrányok:

   A csoportos beszedést minden 

hónapban ugyanazon a napon vonjuk le a 

bankszámlájáról. 

   A hitelkártyák egy idő után lejárnak vagy 

bevonhatják őket, ebben az esetben a fizetés 

nem teljesül.

Hátrányok:

   Havonta kap értesítést vagy egy linket a 

banki átutalásról, amelyen elvégezheti a 

fizetést. Ez időt vesz igénybe.

    A Lely extra díjakat számít fel ezért a 

szolgáltatásért.

   Ha késik a fizetéssel, azt kockáztatja, hogy 

nem fér majd hozzá a szolgáltatáshoz. 

     Nincs visszatérítés.

  A fizetéshez vezető link elveszhet.

  Több a hibalehetőség.

A Lely a Horizont előfizetésként kínálja, 

amelyet központilag kezel és számláz. 

Közvetlen hozzáférése van a termékhez, 

kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb 

Horizon csomagot, és a Lely portalon keresztül 

bármikor meg is változtathatja. 

Nem szükséges új szerződést kötni, a Lely portalon 

keresztül minden egyszerűen elintézhető.  Ennek 

eredményeképp a fizetéseket is saját maga kezelheti, gond 

nélkül, biztonságosan. A Lelynél kétféle fizetési mód érhető 

el: Az automatikus csoportos beszedés és a kézi fizetés.

Ez a rész a két módszer előnyeit és hátrányait sorolja fel, 

és további információval szolgál arról, miért választja a 

többség az automatikus csoportos beszedést.

Lely Horizon: 
Fizetési módok

Miért használják az automatikus 
fizetési módot?

Miért használják mások ezt a fizetési 
módot?2

A kapott számláján szerepelnek a fizetési adatok.

Visszatérő fizetések esetén 
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Automatikus csoportos beszedési 
megbízás a bank- vagy hitelkártyájához 
tartozó folyószámláról

Kézi fizetés/Banki átutalás



A csoportos beszedés más előnyei

A csoportos beszedés védi Önt mint ügyfelet. Mielőtt ez a lehetőség 

elérhetővé vált volna, a Lely engedélyezési folyamaton ment 

keresztül. A kifizetéseket az Ön bankja védi. Ha hiba történik a 

folyamat során, garantáltan visszatérítik az összeget.

Elállási jog 

A számlán a Lely neve szerepel. DE a Lely nem tudja egyszerűen 

leemelni az Ön pénzét. Ha engedélyezi a csoportos beszedést, az azt 

is jelenti, hogy fenntartja az elállás jogát, és jogában áll visszavonni 

bármely kifizetést. Ezt megteheti a banki alkalmazáson keresztül. 

Egy kattintás, és már vissza is térítették a pénzt.  Nem tesznek fel 

kérdéseket. 

Hekkerbiztos

A Lely alapos vizsgálatokat végez a rendszeren, hogy felderítse az 

esetleges biztonsági problémákat, mielőtt a hekkerek találnának 

rájuk. Partnerünk, az Adyen szintén magas követelményeket támaszt, 

hogy megvédje Önt a hekkerektől és a pénzmosástól. 

Technikailag biztonságos:

Fontos tudni, hogy a Lelynem ismeri és nem tárolja a kártyaadatait. 

Ezt a fizetési szolgáltatónk, az Adyen biztosítja. Az Adyen 

rendelkezik az ehhez szükséges folyamatokkal és technológiával. 

A biztonság érdekében a Lely portal felületén az Adyen biztosítja 

a szoftver azon részeit, ahol meg kell adni a kártyaadatokat. Az Ön 

és az Adyen között létrejövő kapcsolatban más nem vesz részt.
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Fizetési adatok

Az előfizetése kiválasztásánál megkérjük, hogy állítsa be a kívánt 

fizetési módot, majd adja meg a fizetési adatait. A Lely portalon 

kétféle fizetésre van lehetőség:

A témához kapcsolódó kérdésekről  

bővebben tájékozódhat, ha a 

communications.lely.com/horizon oldalra 

kattint, vagy beolvassa a QR-kódot.

        Kézi fizetés 

Nincs bemenet. Minden számlán szerepelni fog egy link, 

ezen keresztül tudja elvégezni a kézi átutalást.
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       Csoportos beszedés bank- vagy hitelkártyán keresztül

Ha Horizon-előfizetést használ, kérjük, adja meg az alábbi 

adatokat:

•   Az Ön bankszámlaadatait (számlatulajdonos neve, IBAN 

és BIC), vagy

•   Az Ön hitelkártyaadatai (hitelkártya száma, a számlán 

szereplő név, lejárat, CVV/CVC). 

Bankkártyák

Euró, GPB és USD pénznemű banki tranzakciókat 

támogatunk. 

•   SEPA Egységes Euró Fizetési Övezet.

•   BACS Bankers’ Automated Clearing System az Egyesült 

Királyságban.

•   ACH Automated Clearing House az Egyesült 

Államokban.

Hitelkártyák

Minden olyan ország fő hitelkártya-kibocsátóit támogatjuk, 

ahol közvetlenül számlázunk. Visa és MasterCard.
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TÁMOGATOTT: DDBT* CC Kézikönyv
Euró EUR

USA dollár USD

Kanadai dollár CAD

Brit font GBP

Svájci frank CHF

Cseh korona CZK

Dán korona DKK

Magyar forint HUF

Norvég korona NOK

Lengyel zloty PLN

Svéd korona SEK

További információkért nézze meg a linkeket!

Tudjon meg többet az Adyenről!

*   DDBT = csoportos beszedési megbízás 
Megjegyzés: Izlandon euróban állítjuk ki a számlákat.

Az ebben a kiadványban szereplő információk célja csupán 

a tájékoztatás, azok nem képeznek értékesítési ajánlatot. 

Lehetséges, hogy egyes termékek bizonyos országokban nem 

elérhetőek, illetve a leszállított termékek különbözhetnek a 

képeken szereplőktől. A jelen közlemény semelyik része nem 

másolható vagy tehető közzé nyomtatásban, fénymásolatban, 

mikrofilmen vagy bármiféle más eljárással a Lely Holding B.V. 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Jóllehet jelen kiadvány 

tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, 

a Lely semmilyen felelősséget nem vállal a jelen kiadványban 

szereplő hibákból vagy hiányosságokból eredő károkért.

A kizárólagos felhasználói jogra vonatkozó további információk 

itt tekinthetők meg: www.lely.com.
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