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KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉS 

GGPPRRSS  WWAATTCCHH  
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

Amely létrejött egyrészről 

Számlafizető neve: _____________________________________________________________  

Számlafizető címe: _____________________________________________________________ 

Gépjármű rendszáma: __________________________________________________________ 

továbbiakban mint Megrendelő, másrészről: 

Név: Secret Control GPS Kft. (székhely: 1203 Budapest, Serény u. 4., adószám: 11922540-243),  
mint Szolgáltató között az alábbi feltételek mellett: 
 

I. BEVEZETÉS 
1) Felek megállapodnak egymással, hogy jelen kiegészítő szerződés kizárólag a már megkötött és érvényben 
lévő Navsky Nova szolgáltatási szerződéssel együtt érvényes. 
2) Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Navsky Nova gépjárművédelmi szolgáltatást a GPRS 
WATCH szolgáltatással kiegészítve kívánja igénybe venni. 
 

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1) Szolgáltató a GPRS WATCH szolgáltatással Magyarország területén belül, ahol a GSM GPRS lefedettség 
biztosított folyamatos GPRS ellenőrző kapcsolatot tart fenn a gépjármű és Szolgáltató diszpécserszolgálata 
között, melynek keretében Szolgáltató diszpécserei azonnali riasztásként kezelik, ha a gépjármű és a 
diszpécserszolgálat közötti GPRS kapcsolat valamilyen oknál fogva megszakad.  
2) A GPRS WATCH szolgáltatás a gépjármű gyújtásának levételét követően azonnal beaktiválódik függetlenül 
attól, hogy a GPS rendszert beélesítették vagy nem, és mindaddig folyamatosan üzemel, ameddig a gyújtást 
újra rá nem adják a gépjárműre. 
3) Megrendelő előtt ismert, hogy a GSM hálózattal gyengén, vagy egyáltalán nem lefedett területen a GPRS 
WATCH kiegészítő szolgáltatás nem üzemel, ezért Szolgáltató az ezen helyeken bekövetkezett károkért 
felelősséget nem vállal. 

III. DÍJSZABÁS 
1) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen kiegészítő szerződésben szabályozott GPRS WATCH 
szolgáltatás havi előfizetési díja 1.000 Ft + ÁFA / hó / gk., azaz egyezer forint + ÁFA / hó / gk. összeg, 
amely a hónap valamennyi napján biztosított GPRS WATCH szolgáltatás ellenértéke. 
2) A GPRS WATCH szolgáltatás előfizetési díjának kiszámlázását Szolgáltató a Navsky Nova Szolgáltatási 
Szerződésben rögzített távfelügyeleti díjjal egyidejűleg számlázza ki Megrendelő felé. 
 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
1) Felek megállapodnak, hogy a jelen kiegészítő szerződésben nem szabályozott kérdésekben az eredeti 
Navsky Nova Szolgáltatási Szerződésben, illetve a Szolgáltató által közzétett Szabályzatban foglaltak vannak 
érvényben. 
2) Felek a jelen kiegészítő szerződésből eredő esetleges vitákat elsősorban egymás között írásban próbálják 
rendezni, ennek sikertelensége esetén a felek alávetik magukat a Fővárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
3) Jelen kiegészítő szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. 
4) Jelen kiegészítő szerződést a felek elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írják alá. 
 
Budapest, 2007. ______________________ 
 
 
 
 ______________________ _____________________ 
 Számlafizető Szolgáltató 
 


