Gápjármű távfelügyeleti Szolgáltatási szerződés

2012 EV-00-GJ – 1. Kiadás

A szerződés azonosítója: __________________________

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés
Az Elektronika Vonala Security Kft. (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 116802352-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint
Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542) vállalja hogy a Megrendelő tulajdonában levő, vagy általa működtetett
gépjármű jelzéseit napi 24 órában fogadja, a beérkező jelzésekre jelen szerződésben meghatározottak alapján
intézkedik.(továbbiakban Szolgáltató)
Az aláirt szerződés a fenti mellékletekkel együtt a beérkezés napján 24 órától lép hatályba.
A szolgáltatásnyújtás feltétele a hiánytalanul kitöltött szerződés és a díjak határidőre történő megfizetése.
Megrendelő adatai:
Név / Cégnév: ______________________________________________________________________________
Lakcím/Székhely: ___________________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________________________
Telefonszám:_______________________________________________________________________________
Adószám: _________________________________________________________________________________
Cégjegyzék szám: ___________________________________________________________________________
Bankszámlaszám: ___________________________________________________________________________
Születési hely, idő: __________________________________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________________________
Személyi ig. szám: ___________________________________________________________________________
A védett objektum neve: _____________________________________________________________________
A védett objektum címe: _____________________________________________________________________
Számlázási cím: _____________________________________________________________________________
Gépjármű fajtája, típusa: _____________________________________________________________________
Gépjármű forgalmi rendszáma:_________________________________________________________________
Gépjármű színe:_____________________________________________________________________________
Gépjármű alvázszáma: _______________________________________________________________________
Szolgáltatási terület: Magyarország

_______________________________

_______________________________

Előfizető aláírása

Elektronika Vonala Security Kft.

Köszönjük, hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával!
Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet.
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A szerződés azonosítója: __________________________

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés
Igénybevett távfelügyeleti szolgáltatás (Megfelelő rész aláhúzandó):
Lakossági / üzleti

Értesítéses távfelügyeleti szolgáltatás / Csak menetlevél és járműkövetés

Díjfizetés módja és gyakorisága: csekk / Átutalás / CSBD / E számla havi / negyedéves / féléves / éves
Havi szolgáltatási díj:
Vállalt maximum kártérítési limit:
Igényelt többletszolgáltatás és díja:
Igényelt többletszolgáltatás és díja:
Összes havi szolgáltatási díj:
Kedvezmény: _______%
Díjfizetés gyakorisága szerint fizetendő:

______________________ Ft + Áfa
______________________ Ft + Áfa
______________________ Ft + Áfa
______________________ Ft + Áfa
______________________ Ft + Áfa
______________________ Ft + Áfa
______________________ Ft + Áfa

Riasztás esetén értesítendő személyek nevei és telefonszámai:

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Név

Kódszám

Telefonszám

Lemondó kód

Szerződés aláírás dátuma:

Szolgáltatás elindításának dátuma:
_______________________________

_______________________________

Előfizető aláírása

Elektronika Vonala Security Kft.

Köszönjük, hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával!
Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet.
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A szerződés azonosítója: __________________________

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés
Az Elektronika Vonala Security távfelügyeleti szolgáltatás igénybevételének feltételei:
A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által a fentebb megadott adatok alapján melyek valódiságáért Ügyfél felel
távfelügyeleti szolgáltatás nyújt részére. Ügyfélre és Szolgáltatóra egyaránt vonatkoznak a szolgáltatási
szerződésben foglaltak. Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltató részére a szerződésben foglalt és általa igénybe
vett szolgáltatás díjait megfizeti és a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket rendeltetésszerűen használja. Jelen
szerződés hatálya határozatlan időre szól, melyet felek 60 napos felmondási idővel indoklás nélkül
felmondhatnak a hűségidőn kívül. A szerződő felek jogait és kötelességeit a jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képező ÁSZF (Általános szerződési feltételek) szabályozza.

Kelt: ___________________________,20_____________________hó __________ nap

_______________________________

_______________________________

Előfizető aláírása

Elektronika Vonala Security Kft.

Köszönjük, hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával!
Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet.
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A szerződés azonosítója: __________________________

Általános szerződési feltételek Gépjármű szolgáltatás(ÁSZF)
1. Jelen szerződés hatálya Megrendelő használatában levő gépjármű távfelügyeletére terjed ki. A
szolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatási díj csakis kizárólag e rendszer távfelügyeletét foglalja
magába. Ezen díjazás nem foglalja magába az esetleges karbantartási, javítási, őrzési feladatok
költségeit. Az Elektronika Vonala Security Kft rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges vagyoni
felelősségbiztosítással és rendőrhatósági engedéllyel. A szolgáltatás alapja a behatolás jelző rendszertől
érkező jelzések beérkezése a távfelügyeleti diszpécserekhez, melyről Megrendelő saját maga meg is
győződött a telepítés befejeztével.
2. Az Elektronika Vonala Security Kft. távfelügyelete a beérkezett jelzésekre a szerződésben szereplő
adatok alapján köteles intézkedni. Valós esemény során Cégünk értesíti a rendőrhatóságot.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megadott szerződéshez szükséges adatokban bárminemű
változás bekövetkezik, azt a tudomására jutása után maximum 24 órán belül az Elektronika Vonala
Security Kft. tudomására hozza és kéri ezen adatainak módosítását. Az adatok módosulásának utólagos
bejelentése miatt keletkezett károkért Szolgáltatót nem terheli semmilyen kártérítési felelősség. Az
adatlapon megadott adatok valódiságáért Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felelős, azok
valódiságáért megrendelő felel!
3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármilyen típusú változást a szolgáltató felé csak írásban jelez!
4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót az értesítendő személyek helytelen megadása, a
telefonszámaik elérhetetlensége miatt nem vállal felelősséget továbbá nem tartozik felelősséggel a
vállalt kiérkezési határidőn belül keletkezett károkért sem amennyiben a kivonuló járőr a helyszínre
érkezett a vállalt időn belül.
5. Amennyiben a megrendelő rendelkezik a megfelelő CASCO biztosítással az értékeinek megfelelő
összegben az eseményt követően 3 napon belül bejelentett és igazolt káresemény a biztosító által meg
nem térített részét maximum 2 millió forintig megtéríti.
6. Amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik, CASCO biztosítással abban az esetben a kártérítés felső
határa 60.000 Ft melynek térítése számla ellenében történik meg.
7. Az Elektronika Vonala Security Kft. nem vállal felelősséget a mobilszolgáltatás kiesése miatti átjelzés
elmaradásokból eredendő károkért.
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8. Megrendelő a szolgáltatási díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása esetén az Elektronika
Vonala Security Kft a szolgáltatás 30 naptári napig folytatja ezt követően a szolgáltatást felfüggeszti,
ezen idő alatt a szerződés nem szűnik meg, de ezen idő alatt az intézkedés hiányából eredendő
károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
9. Amennyiben a szolgáltatás az Elektronika Vonala Security Kft. hibájából szünetel köteles Megrendelőt
azonnal értesíteni, az értesítést követően az Elektronika Vonala Security Kft. semmilyen felelősséget
sem vállal. Ha a szüneteltetés meghaladja az 1 nap időtartamot arra a napra megrendelő
díjvisszatérítésre jogosult.
10. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti fizetési kötelezettségeit abban az esetben
szolgáltató a tartozását követeléskezelő cégnek adja át. Tartozásról, szolgáltatás kimaradásról,
felmondásról megrendelőt tértivevényes levélben értesítjük, amennyiben azt nem veszi át z is
szabályszerű értesítésnek minősül.
11. Bármilyen nemű kérést, módosítást a szerződéssel kapcsolatban az Elektronika Vonala Security Kft.
minden esetben csakis kizárólag írásos formában fogad el és válaszol meg.
12. A szerződés felmondási ideje 60 nap. A felmondási idő alatt mindkét félre érvényesek a szerződés
feltételei. Az Elektronika Vonala Security Kft. szerződésszegése esetén a felmondási időtől eltekintünk.
13. Az Elektronika Vonala Security Kft. vállalja, hogy az aláirt, hűségidő alatt a szolgáltatási díjakat nem
változtatja meg, kivételt jelent ez alól az Általános forgalmi adó változása. Megrendelő vállalja, hogy a
hűségidő alatt a szolgáltatást nem mondja fel.
14. A szolgáltatási szerződés a hűségidő lejárta után határozatlan időre szól, hűségidő lejárta előtti
felmondás esetén Megrendelő köteles a hűségidőből fennmaradó szolgáltatási díjakat egy összegben
megfizetni a szerződés felmondásakor. A szolgáltatási szerződés szüneteltetésével a hűségidő
ugyanannyi időtartammal automatikusan meghosszabbodik.
15. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy ha nem ő a gépjármű tulajdonosa
rendelkezik a tulajdonos hozzájárulásával ahhoz, hogy a szolgáltatást megrendelje a gépjárműbe. Az
ebből eredő károkat megrendelő köteles viselnie.
16. Ha a megrendelő személye nem azonos a számlafizető személyével ebben az esetben mindkét félnek
szükséges aláírnia a szolgáltatási szerződést.
17. A szolgáltatás keretében rendőrségi illetve tűzoltósági intézkedés történik annak költségei minden
esetben a megrendelő köteles viselnie.
18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Törvényei az irányadóak.

Oldal: 5 / 5

