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Alulirott Elofizeto és Számlafizeto
kijelenti, hogy a Szolgáltatási
szerzodés
hátlapján szereplo, a szerzodéssei
kapcsolatos
feltételeket elolvasta, azok tartaimát tudomásul vette.
Egyúttal tudomásul
veszik, hogya kiválasztott szerzodési
idotartam alatt fennálló díjfizetési kötelezettség
semmilyen indokkal nem függesztheto
fel. A szerzodés
lejárta elott a
Szolgáltatási
Szerzodés
csak az V.1. pontban megfogalmazottak
szerint szüntetheto
meg. Elofizeto és Számlafizeto
kijelenti továbbá, hogya szerzodésben
foglalt adatok a
valóságnak megfelelnek és ezt sajátkezu, céges elofizetés esetén cégszeru aláírásukkal hitelesítik, illetve tudomásul veszik, hogy az abban szereplo kötelezettségekért Elofizeto
és Számlafizeto egyetemlegesen
felelnek. Elofizeto és Számlafizeto a jelen szerzodés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogyadataikat
a Szolgáltató a jelen
szerzodéssei kapcsolatban felhasznáíálja, kezelje. Alulírott Elofizeto kijelenti, hogya Webbase rendszert muködoképes állapotban átvette.
Céges elofizetés esetén minden esetben cégszeru aláírás szükséges. A szerzodéshez
kérjük csatolni az alá írási címpéldányt. Amennyiben az aláíró nem jogosult a cég
képviseletére, úgy meghatalmazás
csatolása is szükséges! Az igényelt, opcionális
Webbase szolgáltatásokat
és a beállításokat a Konfigurációs Lap tartalmazza, ezért ez a
szerzodés elválaszthatatlan
részét képezi.
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Szerzödéses feltételek
Elöfizetöjelen szerzödés aláírásával tudomásul veszi, hogya Secret Control GPS Kft.
a jelen szerzödés alapján jogosult kezelni az elöfizetö ezen nyomtatványon közölt
adatait, valamint a szolgáltatással összefüggö adatokat. Az elöfizetö ezennel
hozzájárul ahhoz, hogya szerzödéskötéskor a nyomtatványonközölt adatait a Secret
Control GPS Kft ellenörizze, pontosítsa, amennyiben egyértelmuen azonosíthatóan
elírás jellegu a pontosításra szoruló adat, iIIetöleg, ha az nyilvánosan hozzáférhetö
adatbázisból (pl. cégjegyzék) megismerhetö. A szolgáltatás igénybevételévei
kapcsolatos kötelmekröl, és a szolgáltatásról a jelen szerzödés elválaszthatatlan
részét képezö Szolgáltatásiszabályzattartalmazza.

5. Elöfizetönek lehetösége van eseti pozíció lekérdezés funkció aktiválására, amely
GPRS lefedettségi hiány, vagy idöszakos GPRS probléma esetén is SMS
üzemmódban biztosítja a gépjármu aktuális pozíciójának lekérdezését. Ehhez a
funkcióhoz kiegészítö szerzödés megkötése szükséges, amely tartalmazza az
opcionális szolgáltatásdíjait.
V. Szerzodésszegés
1. Elöfizetö elött ismert, hogya Webbase rendszert, illetve a szolgáltatás kiválasztott
Díjcsomagjának
fix havidíját kedvezményes"')
áron kapja. Az Elöfizetö ezért

tudomásul veszi, ha jelen szerzödés a

111.1.

pontban rögzített határozott idötartam

elött bármely oknál fogva ide nem értve a V1.2. pontban írt esetet akkor Elöfizetö,
választása szerint az igénybevett kedvezményt"') köteles Szolgáltató részére elállási
átalánydíjként
72.000
Ft-ot (azaz hetvenkettöezer
forintot) + Áfa I gépjármu
megfizetni, vagy kifizetni a fennmaradó idöszakra vonatkozó szolgáltatási díjat.

Elöfizetö a jelen szerzödés aláírásával elismeri, hogya Secret Control GPS Kft.
Szolgáltatási Szerzödés elválaszthatatlan részét képezö Szolgáltatási szabályzatot
valamint annak mellékleteit átvette, megismerte, tartaimát elfogadta és amennyiben
ellentmondás van köztük, akkor a Szolgáltatási Szerzödésben foglaltak az
irányadóak. A felek jogviszonyában a mindenkori hatályos Szolgáltatási Szabályzat
kerül alkalmazásra. A Szolgáltatási Szabályzat módosításáról Szolgáltató a
következö számlához csatolt levélben értesíti Elöfizetöt, illetöleg azt Elöfizetö
Szolgáltató honlapján (www.webbase.hu) megismerheti. Elöfizetö tudomásul veszi
továbbá, hogya szolgáltatása ajelen szerzödésbenaz Elöfizetö által megjelölt módon
kerül biztosításra,illetve a kártérítésifelelösség összegét maximalizáljáka mindenkori
szolgáltatási havidíj százszorosára, tekintettel arra, hogya kedvezményes"')
szolgáltatási díj megállapítása e felelösség korlátozás figyelembe vételévei került
kialakításra,összhangban a Ptk. 314. § (2) bekezdéséveI.

2. Elöfizetö késedelmes fizetés esetén 20% késedelmi kamatot tartozik fizetni a
késedelem idötartamára.
3. Amennyiben a Számlafizetö a számlában szereplö díjat az ott jelzett fizetési
határidö 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
azonnali
hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni. A fizetési késedelem 20. és 30. napján a
Szolgáltató írásbeli felszólítást küld 3 (három) napos fizetési határidöveI. Hatvan
napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a jelen szerzödést
rendkívüli
felmondással,
azonnali
hatállyal
megszüntetni.
Amennyiben
a
Számlafizetö vagy az Elöfizetö a számlát a fizetési határidö lejártának 60 napján sem
egyenlíti ki úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerzödést írásban rendkívüli
felmondással, azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató rendkívüli felmondásával
egyidejuleg kiszámlázza a még ki nem számlázott egyéb költségeket, beleértve az
elállási díjat (Id. V.1.), illetve a késedelmi kamatot és a fizetési értesítések költségeit is.

Elöfizetö, iIIetöleg az Elöfizetö képviseletében aláirásra jogosult személyajelen
szerz.dés aláirásával büntetöjogi felelössége tudatában kijelenti, hogy a fent
közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és ha a számlafizetö jogi személy, vagy
jogi személyiség
nélküli gazdasági
társaság
vagy egyéb szerv, ott
szerzödéskötésre
aláirási jogköre van, kijelenti továbbá, hogya Secret Control
GPS Kft-vel szemben lejárt tartozása nincs, és egyben tudomásul veszi, hogy ha
ítyen tartozása mégis fennáll, úgy ez a szerzödés elszámolás után érvényét
veszti. A jelen szerzödést aláíró személy, egyben mint természetes személy
készfizetö kezességet vállal az Elöfizetö fizetési kötelezettségeiért.
1.A szerzödés tárgya
A szolgáltatási szabályzatban megfogalmazott Webbase Internet alapú logisztikai
szolgáltatás nyújtása a fenti gépjármure.

VI. Szerzodés megszunése
1. Szolgáltató jogosult felmondani a szerzödést azonnali hatállyal, ha Elöfizetö 60
(hatvan) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, továbbá, ha Elöfizetö ellen
csöd-,vagy felszámolási eljárás indul.

II. Szolgáltató kötelezettségei
Szolgáltató vállalja, hogy a szerzödés aláírását követöen a futamidö lejártáig a
Díjtáblázatban rögzítettkedvezményes"')áron biztosítjaa szolgáltatást.

2. Elöfizetö jogosult jelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató
folyamatosan, neki felróhatóokból 3 (három) napot meghaladóan a Webbase Intemet
alapú logisztikai szolgáltatástnem üzemelteti.

Ill. A szerzödés idötartama
A felek ajelen szerzödést a szerzödés keltétöl, vagy folytatólagos szerzödés esetén a
huségnyilatkozat kezdetétöl számított, az elözö oldalon megjelölt határozott
idötartamra kötik.Abban az esetben, ha az Elöfizetö a szerzödés lejárta elött legalább
tizenöt nappal nem értesíti írásban a Szolgáltatót arról, hogy a jelen szerzödés
meghosszabbítását nem kívánja, úgy a szerzödés határozatlan idötartamúvá alakul
át, amelyet bármely fél indokolás nélkül hatvan napos felmondási idövel írásban
felmondhat. Elöfizetö a határozott ideju szerzödéses idöszak végén hatályos díjat
köteles ezt követöen is megfizetni.

3. Elöfizetö
köteles
haladéktalanul
értesíteni
a Gépjármu
tulajdonjogának
átruházásáról
Szolgáltatót.
Ha a Gépjármu tulajdonjogát
átruházzák
harmadik
személyre, az új tulajdonosra Elöfizetö átruházhatja a jelen szerzödésböl származó
jogait és kötelezettségeit. Szolgáltatónak jogában áll a Gépjármu új tulajdonosával a
szolgáltatási szerzödés módosítását
megtagadni, ha biztonsági, vagy pénzügyi
szempontból az új szerzödés megkötését kockázatos nak ítéli meg, és Elöfizetövel a
határozott idöböl hátramaradt idöszakig elszámol nak az V.1. pont alapján.
4. A Webbase rendszer Elöfizetö másik jármuvébe történö átszerelésére vonatkozóan
Szolgáltató maximum 2 hónapig biztosít díj mentes idöszakot a kiszerelés és a
beszerelés közötti idöszakra, de amennyiben Elöfizetö ezen idö alatt nem szerelteti
be a Webbase rendszert egy másik jármube, és nem folytatja a díjfizetést, akkor az
V.1. pontban rögzített kötelezettségek vonatkoznak Elöfizetöre.

IV.Dijak, fizetési feltételek
1. AWebbase szolgáltatás kiválasztott Díjcsomagjánakgépjármuvenkéntfizetendöfix
havidíja a www.webbase.hu honlap szolgáltatásain kívül tartalmazza a telefon
elöfizetési díját és a díjcsomaghoz tartozó GSM kommunikációs díjat, de nem
tartalmazza az Opcionális szolgáltatások havidíjait.

VII. Záró rendelkezések
Jelen szerzödés az Elöfizetö szerzödési ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásával,
azaz a szerzödés Szolgáltató részéröl történö aláírásával jön létre. Elöfizetö
tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónakjogában áll az Elöfizetö szerzödésiajánlatának
keltétöl számított 2 (kettö) munkanapon belül az Elöfizetö szerzödéskötési
ajánlatának elfogadását indokolás nélkül megtagadni. Ha Szolgáltató az Elöfizetö
ajánlatát nem fogadja el, úgy erröl írásban értesíti Elöfizetöt, és Szolgáltató ezzel
egyidejuleg az Elöfizetö által befizetett összeget Elöfizetö részére egyeztetett
elszámolást követöen visszafizeti. Jelen szerzödés létrejön a felek között abban az
esetben is, ha Szolgáltató jelen szerzödésben foglalt szolgáltatások nyújtását
megkezdi Elöfizetö részére.

2. Szolgáltató
a kiválasztott
Díjcsomag fix havidíját, valamint az Opcionális
szolgáltatások havidíjait elöre, az Elöfizetö kérésének megfelelöen 1, 3, 6, vagy 12
havi gyakorisággal számlázza.
3. Fizetési határidö a számla kiállításától számított 8 (nyolc) nap.
4. Amennyiben a Szolgáltató valamely külön díjazású, opcionális szolgáltatásrészt
idöszakosan nem nyújtja, azt a tételt nem számlázza ki, illetve ha a kiszámlázásra már
sor került, azt a következö számlán jóváírja. Megrendelö a megfelelö minöségben
nyújtott szolgáltatásrész
után azonban ez esetben is köteles megfizetni az arányos
díjat.
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Díjtáblázat:
díjai jármuvenként
(*4)
Webbase Economv
Webbase Professional
Webbase International
Webbase International Plus

24 hónap
5 000 Ft/hó
5 500 Ftlhó
8 000 Ftlhó
8 500 Ft/hó

36 hónap
4 000 Ftlhó
4 500 Ft/hó
7 000 Ft/hó
7 500 Ft/hó

Online adatforgalom

Díjcsomag

5 percenként

belföldi menetben

Webbase Professional

1 percenként

belföldi

Webbase

International

5 percenként

nemzetközi menetben

Webbase

International

1 percenként

nemzetközi menetben

Webbase

Opcionális szolgáltatási díjak
Soforazonosítás tasztatúrával
Céges/magánút elkülönítése
Raktérajtó figyelés (párban, nyitás/zárás)
Uzemóra mérése (hutoaggregátor)
Raktérhomérséklet mérés 2 db homéro fellel
Uzemanyag mérés
EasyGo E-menetlevél
Úzenetváltás soforrel
Vontatmányazonosítás
OptiSec optikai vámzár kábel felügyelet

Futamido

Díjcsomagok fix havi-

Econorny

Plus

Csökkentettgépjármuvédelem('1.2)
Tejes köru gépjármuvédelem 1,2)

menetben

Upgrade díj (Startról Komplex eszközre) egyszeri díj
Garancia kiterjesztés 3 évre (") egyszeri díi

Havonta
300 Ft
Alapárban
300 Ft
500 Ft
500 Ft
800 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
500 Ft
500 Ft
1 500 Ft
4 500 Ft
40 000 Ft
18000 Ft

A táblázatokban szereplö díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
('1) Az Opcionális szolgáltatás elöfizetéséhez külön szerzödés megkötése szükséges.
('2) A Navsky Nova Szolgáltatási szerzodésben kiválasztott díjcsomagnak megfelelöen, kivéve a Telefon elofizetési díj 1.500 Ft + Áfa értéke, amely a gépjármuvédelmi
szolgáltatás díjábóllevonásra kerül, mivel a Webbase szolgáltatás fix havidíja már tartalmaz azt.
('3) A Garancia 3 évre történo kiterjesztése kizárólag a Webbase alaprendszerre vonatkozik, és nem érvényes az opcionális eszközökre.
('4) Kedvezmény nélküli, határozatlan ideju szerzodéskötés esetén a Webbase rendszer listaára 150000 Ft + ÁFA I db, a Webbase Professional szolgáltatás díja 10000 Ft +
ÁFA I hó I db, illetve a Webbase Intenational Plus szolgáltatás díja 15000 Ft + ÁFA I hó Idb.

www.webbase.hu
--

