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Minden adatmezo kitöltése kötelezo!

Céges elofizetés esetén minden esetben cégszeru alá Irás szükséges. A szerzodéshez
úgy meghatalmazás csatolása is szükséges!
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Alulfrott Elofizeto és Számlafizeto kijelenti, hogya Szolgáltatási szerzodés hátlapján szereplo, a szerzodéssei kapcsolatos feltételeket elolvasta. azok
Egyúttal tudomásul veszik, hogya kiválasztott szerzodési idotartam alatt fennálló díjfizetési kötelezettség semmilyen indokkal nem függesztheto fel.
Szolgáltatási Szerzodét csak az V.1. pontban megfogalmazottak
szerint szüntetheto meg. Elofizeto és Számlafizeto kijelenti továbbá, hogya szerzodésben
megfelelnek és ezt sajátkezü, céges elofizetés esetén cégszeru aláírásukkal hitelesítik, illetve tudomásul veszik, hogy az abban szereplo kötelezettségekért
egyetemlegesen
felelnek. Elofizeto és Számlafizeto a jelen szerzodés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogyadataikat
a Szolgáltató a jelen
felhasználálja, kezelje. Alulfrott Elofizeto kijelenti, hogya Navsky Nova GPS rendszert müködoképes állapotban átvette.

Szolgáltató

O

O

OOOO OO OO

-----------------------------------------------

beszedés r'l

kérjük csatolni az alálrási elmpéldányt.

-----------------------------------------------

Amennyiben

tartaimát tudomásul vette.
A szerzodés lejárta elott a
foglalt adatok a valóságnak
Elöfizeto és Számlafizeto
szerzodéssei kapcsolatban

az alálró nem jogosult a cég képviseletére,

-----------------------------------------------

Elofizeto
SecretControlGPSKft. 1203Budapest,Serényutca4. Fax:+36-1/283-11-56

Számlafizeto
Szolgáltató

példánya

értve a VI. 4. pontban írt esetet - megszunik, úgy az igénybevett kedvezményt köteles
Szolgáltató részére az alábbiak szerint megfIZetni. [Szerzodés idotartama "Y"] x Havi
díj.- Ft + ÁFA-val, ahol" Y" azon hónapok száma, amelyekre ElofIZeto a IV. I. pont
alapján fIZetendo havi alapszolgáltatási díjat Szolgáltatónak megfIZette.
3. Amennyiben a Számlafizeto a számlában szereplo díjat az ott jelzett fizetési határido
lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges
valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét,
illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságot azonnalí hatállyal korlátozní vagy
feliliggeszteni. A fizetési késedelem 20. és 30. napján a Szolgáltató írásbelí felszólítást küld
3 (három) napos fizetési határidovel. Hatvan napot meghaladó fizetési késedelem esetén
Szolgáltató jogosult a jelen szerzodést rendkívüli felmondással, azonnalí hatállyal
megszüntetní. A Szolgáltató rendkívüli felmondásával egyidejuleg kiszámlázza a
szolgáltatási szerzodés V. 2. pontja alapján meghatározott visszafizetendo kedvezmény
összegét és a még ki nem számlázott egyéb költségeket, beleértve a késedelmi kamatot és a
fizetési értesítések koltségeit.
4. Elofizeto hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a 30 (harminc) napot meghaladó fizetési
késedelem esetén Elofizetot emlékeztesse a mulasztására a kovetkezok szerint. A késedelem
31. napjának 00.00 órájától kezdodoen a Gépjármu motorja csak minden másodík indítására
indul be. A két indítás közott legalább egy percnek kell eltelnie, amely idotartam minden
sikeres indítást kovetoen egy perccel emelkedik, maximum 15 perc ídotartamig. A fizetési
késedelem megszünésével a Gépjármu rendesen indul.

Elofizeto jelen szerzodés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Secret Control GPS Kft. a
jelen szerzodés alapján jogosult kezelni az elofizeto ezen nyomtatványon kozolt adatait,
valamint a szolgáltatással osszeiliggo adatokat. Az elofizeto ezennel hozzájárul ahhoz, hogy
a szerzodéskötéskor
a nyomtatványon közölt adatait a Secret Control GPS Kft ellenorizze,
pontosítsa. A szolgáltatás igénybevételéveI kapcsolatos kötelmekrol, és a szolgáltatásról a
jelen szerzodés elválaszthatatlan részét képezo Szolgáltatási szabályzat tartalmazza.
Elofizeto a jelen szerzodés aláírásával elismeri, hogy a Secret Control GPS Kft.
Szolgáltatási Szerzodés elválaszthatatlan részét képezo Szolgáltatási szabályzatot, valamint
annak iliggelékeit átvette, megismerte, tartaimát elfogadta, és amennyiben ellentmondás
van köztük akkor a Szolgáltatási Szerzödésben foglaltak az irányadóak. Tudomásul veszi
továbbá, hogy a szolgáltatás a jelen szerzodésben az Elofizeto által megjelölt módon keriil
biztosításra,
illetve a kártéritési felelosség
összegét maxímalizálják
a mindenkori
távfelügyeleti havidíj százszorosára.

Elofizeto jelen szerzodés aláírásával kijelenti, hogy a Navsky Nova GPS rendszert
müködoképes, rendeltetésszerii állapotban átvette, a kezelési útmutatót elolvasta és
megértette, valamint a kitöltött garanciajegyet megkapta és az abban szereplo garanciális
feltételeket elfogadta.
Elofizeto elött ismert, hogya
Szolgáltatás a Gépjármü eltulajdonításának
megakadályozására szolgál, ezért Elofizeto jelen szerzodés aláírásával tudomásul veszi,
hogy a Szolgáltató semmilyen felelosséget nem vállal a Gépjármu feltörésekor keletkezo
károkért és következményekért, különös tekintettel a Gépjármubol eltulajdonított
értéktárgyakra, illetve a Gépjármüben bekövetkezo sériilésekre.

VI. Szerzodés megszunése
I. Jelen szerzodés megszunik, a Ill. I. pontban írt lejárati idotartam elérésekor, kivéve, ha
a Ill. 3. pont alapján ajelen szerzodés határozatlan idotartamúvá alakul.
2. A határozatlan ídejuvé alakult szerzodést bármelyik fél a hónap végére, legalább 15
(tizenöt) napos felmondási határido betartásával írásban felmondhatja.
3. Szolgáltató jogosult felmondani a szerzodést azonnalí hatállyal, ha a Elofizetö 60
(hatvan) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, továbbá, ha Elofizeto ellen csöd-, vagy
felszámolási eljárás indul.
4. Elofizeto jogosult jelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató
folyamatosan, neki felróható okból 3 (három) napot meghaladóan az Navsky Nova GPS
rendszert nem uzemelteti.
5. Megszünik a jelen szerzodés, ha a Gépjármu tulajdonjogát átruházzák harmadik
személyre. A szerzodés megszünésének ídopontja annak a hónapnak az utolsó napja,
amelyikben Elofizetö a Szolgáltató részére a Gépjármu törzslapjának vagy
fénymásolatának bemutatásával igazolja a tulajdonosváltozás megtörténtét. Abban az
esetben, ha a Ill. 1. pontban írt határido még nem telt le és az elidegenített Gépjármu új
tulajdonosa a Szolgáltatóval a tárgybani Gépjármure legalább a Ill. 1. pontban írt
idotartamból még hátralévo részre szolgáltatási szerzodést köt, a Gépjármu tulajdonosváltozásának Szolgáltatóhoz történt bejelentését koveto 8 (nyolc) napon belül, úgy
Szolgáltató eltekint a V. 2. pontban meghatározott kedvezmény visszafizetésétol.
Szolgáltatónak jogában áll a Gépjármu új tulajdonosával a szolgáltatásí szerzodés
megkötését megtagadni, ha biztonsági, vagy pénzugyi szempontból az új szerzodés
megkötését kockázatosnak ítéli meg.
6. A 111.1.pontban írt határozott idotartam elérése elott megszünik jelen szerzodés,
amennyiben a Szolgáltató visszavásárolja az Elofizetotol a Gépjármubol kiszerelt Navsky
Nova rendszer alapkészüléket, 15.000.-Ft + ÁFA vételáron (amely nem tartalmazza a
kiszerelés és kiszállás díját). Szolgáltató kotelezettséget vállal a gyártástóI számított 3 éven
belul a Navsky Nova GPS rendszer alapkészülékének visszavásárlására 15.000.-Ft + ÁFA
vételáron, feltéve, hogy az Elofizeto a visszavásárlást írásban kéri és az Elofizeto a Navsky
Nova GPS rendszer alapkészulékének Szolgáltató általi visszavásárlása ídopontjáig ajelen
szerzodésbol eredo és esedékessé vált valamennyi fizetési kotelezettségét teljesítette,
továbbá az alapkészülék és annak elemei sériilésmentesek és mukodoképesek. Szolgáltató
az alapkészülék vételárát a Navsky Nova GPS rendszer alapkészülékének átvételével
egyidejuleg fizeti meg az Elofizeto részére. Jelen szerzodés, az e pont alapján történo
megszünése esetén, a megszunés idoponlja annak a hónapnak az utolsó napja, amelyik
hónapban a Szolgáltató a Navsky Nova GPS rendszer alapkészülékét az Elofizetotol
visszavásárolta. Elofizeto a jelen szerzodés e pont alapján történo megszünése esetén
mentesül a V.2. pontban írt fizetési kötelezettsége.

Az Elofizeto a jelen szerzodés aláírásával büntetojogí felelossége tudatában kijelentí,
hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és ha a számlafizeto jogi személy
szerzodéskötésre aláírási jogköre van, kijelenti továbbá, hogy a Seeret Control GPS
Kft.-vel szemben lejárt tartozása nincs, és egyben tudomásul veszi, hogy ha ilyen
tartozása mégis fennáll, úgy ez a szerzodés elszámolás után érvényét veszti.
1.A szerzodés tárgya
A szolgáltatási szabályzat 1.1.1 pontjában meghatározott Navsky Nova gépjármüvédelmi
szolgáltatás nyújtása a fenti Gépjármure.
II. Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató vállalja, hogy az alábbi szerzodés aláírását követoen a szerzödés idotartamáig
a Díjtáblázatban leírt kedvezményes áron biztosítja a szolgáltatást.
Ill. A szerzodés ídotartama
1.A felek a jelen szerzodést határozott, a szerzodés keltétol, vagy folytatólagos szerzödés
esetén a huségnyilatkozat kezdetétol számított a szerzodés másik oldalán megjelölt
ídotartamra kötik.
2. Elofizeto tudomással bír arról, hogy Szolgáltató által a Navsky Nova GPS rendszer
alapkészülékéért, annak kiegészítoiért, a GSM kommunikációért felszámított díjak annak
figyelembevételével keriiltek megállapításra, hogy jelen szerzodés a lll. 1. pontban írt
idotartamig fennáll. Ennek alapján az Elofizeto vállalja, hogyha jelen szerzodés bármely
oknál fogva megszunne, -ide nem értve, a VI. fejezet 4. pontjában írt esetet úgy az Elofizeto
aV. 2. pontjában írt díjat megtériti Szolgáltatórészére.
3. Abban az esetben, ha az Elofizeto a szerzodés lejárta elott legalább 15 (tizenöt) nappal
nem értesíti írásban Szolgáltatót arról, hogy a jelen szerzodés meghosszabbítását nem
kívánja, úgy a szerzodés határozatlan idotartamúvá alakul át.
IV. Fizetési feltételek
1. A Navsky Nova GPS rendszer havi alapszolgáltatási díja az alábbiakból tevodik össze:
Telefon elofizetési díj, Távfelugyeleti díj, Riasztásonként fizetendo díj.
Riasztási esemény minden olyan esemény, amely a diszpécserszolgálathoz
beérkezik, és
bármilyen intézkedést von maga után.
2. Szolgáltató az 1. pontban írt Telefon elofizetési illetve Távfelügyeleti
díjat elore,
Riasztásonként fizetendo díjat pedig utólag, a Elöfizeto kérésének megfeleloen 1,3,6, vagy
12 havi gyakorisággal számlázza.
3. Fizetési határido a számla kiállításától számított 8 (nyolc) nap.

VII. Záró rendelkezések
Jelen szerzodés Elofizeto szerzodési ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásával, azaz a
szerzodés Szolgáltató részérol torténo aláírásávaljon létre. Elofizeto tudomásul veszi, hogy
Szolgáltatónak jogában áll Elofizeto szerzodési ajánlatának keltétol számitott 2 (ketto)
munkanapon belül Elofizeto szerzodéskotési ajánlatának elfogadását megtagadni. Ha
Szolgáltató Elofizeto ajánlatát nem fogadja el, úgy errol írásban értesíti Elofizetot, és
Szolgáltató ezzel egyidejuleg Elofizeto által befizetett összeget Elofizeto részére
visszafizeti. Jelen szerzodés létrejön a felek között abban az esetben is, ha Szolgáltatójelen
szerzodésben foglalt szolgáltatásoknyújtását megkezdi Elofizeto részére.

V. Szerzodésszegés
1. Elofizeto késedelmes fizetés esetén 20% késedelmi kamatot tartozik fizetni a késedelem
idotartamára.
2. Elofizeto elott ismert, hogy az Navsky Nova GPS rendszert, a távfelügyeleti, illetve
telefon díjat kedvezményes
áron kapja. Elofizeto ezért tudomásul veszi, hogy ha jelen
szerzodés a Ill. I pontban írt határozott idotartam elott bármely oknál fogva ide nem

Díjtáblázat
Standard csomaQ: Ebben az esetben a távfelügyeleti díjban benne foglaltatik a riasztásonként fizetendo díj, iliggetlenül attól, hogy az adott idoszakban milyen mennyiség volt.
Minimái csomaQ: Kedvezobb havi díjú csomag, de a távfelügyeleti díj nem tartalmazza a riasztásonként fizetendo díjat, amely utólagosan keriil kiszámlázásra a riasztások iliggvényében.
Riasztásonként fizetendo díí: Riasztási esemény minden olyan esemény, amely a diszpécserszolgálathoz
beérkezik, és bármilyen intézkedést von maga után.
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---
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8.000 Ft

1.500Ft

I

1--
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--

diíai:

E""éb díiak:

GPRS Wateh ("): 1.000 Ft I hó Igk. Garancia

kíterjesztés

I

3 évre ('51:18.000 Ft I gk. egyszeri díj

Traffipax információ Budapesten ("):2.000Ft Ihó Igk.

Visszakapesolási díj: 8.000 Ft Téves kivonulás költsége: 40.000 Ft
Afeltüntetett

díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Téves kivonulásnak számit minden olyan nem valós riasztási esemény, amely az Elofizeto hibájából vagy tudtával történik és a Szolgáltató az Elofizeto által a riasztási eseményt nem tudja
leellenorizni és ebbol az okból kifolyólag értesítette a hatóságot.
(") Az Ope ionális szolgáltatás elofizetéséhez
('2)A kiválasztott díjcsomagnak

megfeleloen,

kiegészíto szerzodés megkötése szükséges.
kivéve a Telefon elofizetési díj 1500 Ft + ÁFA értéke, amely nem keriil kiszámlázásra,

('3)A Navsky Nova Com fort termék választása esetén Elofizeto jelen szerzodés aláírásával
következményekért
és károkért a Szolgáltató semmilyen felelosséget nem vállal.

tudomásul

veszi, hogy amennyiben

('4)E-mail cím megadása nem kotelezo. Elofizeto e-mail címének megadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató hírleveleket
('5)Az Opcionális szolgáltatás

igénybevétele

kizárólag új Navsky Nova GPS rendszervásárlásaesetén

lehetséges.

mivel a Webbase szolgáltatás

fix havidíja már tartalmazza azt.

a Com fort kártya illetéktelen kézbe keriil, úgy az ebbol származó

és egyéb információs anyagokat juttasson el részére eletkronikus úton.

