Szolgáltató példánya

WEBBASE SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Hűségnyilatkozat
kezdete:

Nova iktatószám: 20
Telepített SIM:

Akció:

Gar. jegy:

Üzletkötő:

Telepítő szervíz:
Folytatólagos

Szerződés típusa: Új

Előző rendszám:

Számlafizető adatai:

Előfizető adatai:
Név:

Név:

Cím:

Székhely:

Anyja neve:

Cégjegyzék szám:
Adószám:

-

Bankszámla
szám:

Adószám:
Szül. idő, hely:

-

19

Deviza szla.:

Lev. név:
Lev. cím:

Program elsődleges felhasználója
Kód:
Mobil tel.:

Szabotázs esetén értesítendő:

Tel (CLIP) auth.: Igen

Név:

Nem

Mh. tel.:
Belépési azonosító:

Mobil tel.:

Belépési jelszó:

Név:

E-mail:

Mobil tel.:

Gépjármű adatai:

Alvázszám:

Típus:

Szín:

Rendszám:

Lízingelt: Nem

Start

Eszköz típusa:

24 hó
Komplex

Díjcsomag: Economy

Professional

International

International Plus

Fizetési gyakoriság: Havi

Negyedéves
Éves

Féléves
Eszköz: Vásárolt
Fizetési mód:

Teszt

(∗1)

Csekk

Igen

Lízingcég:

Opcionális szolgáltatások:

Szerződési feltételek:
Szerződés időtartama: 36 hó

Gyárt.éve:

Egyéb

(∗1)

Keretszerződés
Üzemóra mérés

Céges/magán út elkülönítés

Sofőrazonosítás

Csökkentett gépjárművédelem

(∗1,2)

Teljeskörű gépjárművédelem

Vontatmány azonosítás

Üzenetváltás sofőrrel
Raktérhőmérséklet mérés
E-útdíj adatszolgáltatás

(∗1)

(∗1,2)

EasyGo e-menetlevél

SafetyNet / SafetyBox / TrackBox

(∗1)

Garancia kiterjesztés 3 évre (∗3)
Pánik jelzés

(∗1)

GPS parkolás

(∗1)

Egyéb szolgáltatások:
Üzemanyag mérés:

Gyári mérő

FMS vagy CAN BUS

Átutalás

Kapacitív szonda

Átfolyásmérő

Minden adatmező kitöltése kötelező!

Alulírott Előfizető és Számlafizető (a továbbiakban együtt: Megrendelők) kijelenti, hogy a Szolgáltatási szerződés hátlapján szereplő, a szerződéssel kapcsolatos feltételeket
elolvasták, azok tartalmát tudomásul vették. Egyúttal tudomásul veszik, hogy a kiválasztott szerződési időtartam alatt fennálló díjfizetési kötelezettség semmilyen indokkal nem
függeszthető fel. A szerződés lejárta előtt a Szolgáltatási Szerződés csak az V.1. pontban megfogalmazottak szerint szüntethető meg. Megrendelők kijelentik továbbá, hogy a
szerződésben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és ezt sajátkezű, céges előfizetés esetén cégszerű aláírásukkal hitelesítik, illetve tudomásul veszik, hogy az abban
szereplő kötelezettségekért Megrendelők és a képviseletében eljáró személy(ek) egyetemlegesen felelnek. Megrendelők a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy adataikat a Szolgáltató a jelen szerződéssel kapcsolatban felhasználja, kezelje. Megrendelők kijelentik, hogy a Webbase rendszert működőképes állapotban átvették.
Céges előfizetés esetén minden esetben cégszerű aláírás szükséges. A szerződéshez kérjük csatolni az aláírási címpéldányt. Amennyiben az aláíró nem jogosult a cég
képviseletére, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges!
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Szerződéses feltételek
Megrendelők jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Secret Control GPS Kft. a jelen
szerződés alapján jogosult kezelni az ezen a nyomtatványon közölt, valamint a szolgáltatással
összefüggő adatokat. Megrendelők ezennel hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéskötéskor a
nyomtatványon közölt adatokat a Secret Control GPS Kft ellenőrizze, pontosítsa, amennyiben
egyértelműen azonosíthatóan elírás jellegű a pontosításra szoruló adat, illetőleg, ha az nyilvánosan
hozzáférhető adatbázisból (pl. cégjegyzék) megismerhető. A szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos kötelmek és a szolgáltatás szabályait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.Megrendelők a jelen szerződés aláírásával elismerik,
hogy a jelen Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező Szolgáltatási Szabályzatot
valamint annak mellékleteit átvették, megismerték, tartalmát egyedileg megtárgyalták, amely
tárgyalás alapján tartalmát kifejezetten elfogadták és amennyiben ellentmondás van köztük, akkor
a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadóak. A felek jogviszonyára a mindenkori
hatályos Szolgáltatási Szabályzat irányadó. A Szolgáltatási Szabályzat módosításáról Szolgáltató a
következő számlához csatolt levélben értesíti Megrendelőket, illetőleg azt Megrendelők Szolgáltató
honlapján (www.webbase.hu) megismerhetik. Amennyiben Megrendelők a Szolgáltatási
Szabályzat bármely pontját nem kívánják elfogadni, úgy a jelen Szolgáltatási Szerződésben
szabályozott jogviszony tartalmát a Szolgáltatóval történt tárgyalás alapján kialakított, külön íven
rögzített szerződésben határozzák meg a jelen Szolgáltatási Szerződés létrejöttével egyidejűleg.
Megrendelők tudomásul veszik továbbá, hogy a szolgáltatás a jelen szerződésben megjelölt módon
kerül biztosításra, illetve a kártérítési felelősség összegét maximalizálják a mindenkori szolgáltatási
havidíj százszorosára, tekintettel arra, hogy a kedvezményes(*4) szolgáltatási díj megállapítása e
felelősségkorlátozás figyelembevételével került kialakításra, összhangban a Ptk. 314. § (2)
bekezdésével. Megrendelők, illetőleg a Megrendelők képviseletében aláírásra jogosult
személy(ek) a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a fent
közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és ha Megrendelők jogi személy, vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, ott szerződéskötésre aláírási jogkörük van,
kijelentik továbbá, hogy a Secret Control GPS Kft-vel szemben lejárt tartozásuk nincs, és egyben
tudomásul veszik, hogy ha ilyen tartozásuk mégis fennáll, úgy a jelen Szolgáltatási Szerződés
elszámolás után a megkötésére visszamenőleg hatályát veszti. Nem természetes személy
Megrendelők esetén a jelen szerződést aláíró személy(ek), egyben mint természetes személyek
készfizető kezességet vállalnak a Megrendelőket terhelő fizetési kötelezettségekért.
I. A szerződés tárgya
A Szolgáltatási Szabályzatban megfogalmazott Webbase Internet alapú logisztikai szolgáltatás
nyújtása az adatlapon megjelölt gépjárműre.
II. Szolgáltató kötelezettségei
Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés aláírását követően a határozott idő (hűségidő) lejártáig a
Díjtáblázatban rögzített kedvezményes(*4) áron biztosítja a szolgáltatást.
III. A szerződés időtartama, a teljesítés helye
A felek a jelen szerződést a szerződés keltétől, vagy folytatólagos szerződés esetén a
hűségnyilatkozat kezdetétől számított, az előző oldalon megjelölt határozott időtartamra kötik.
Abban az esetben, ha Megrendelők a határozott idő lejárta előtt legalább tizenöt nappal nem
értesítik írásban a Szolgáltatót arról, hogy a jelen szerződés meghosszabbítását nem kívánja, úgy a
szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át, amelyet bármely fél indokolás nélkül hatvan napos
felmondási idővel írásban felmondhat. Megrendelők a határozott idejű szerződéses időszak végén
hatályos díjat kötelesek ezt követően is megfizetni. Felek a jelen Szolgáltatási Szerződésben
foglaltak egységes teljesítési helyeként Szolgáltató székhelyét ismerik el, ez azonban nem érinti és
nem zárja ki azt, hogy az egyes alvállalkozók saját hatáskörükben megállapított helyen teljesítsék
kötelezettségüket
IV. Díjak, fizetési feltételek
1. A Webbase szolgáltatás kiválasztott Díjcsomagjának gépjárművenként fizetendő fix havidíja a
www.webbase.hu honlap szolgáltatásain kívül tartalmazza a telefon előfizetési díját és a
díjcsomaghoz tartozó GSM kommunikációs díjat, de nem tartalmazza az Opcionális szolgáltatások
havidíjait.
2. Szolgáltató a kiválasztott Díjcsomag fix havidíját, valamint az Opcionális szolgáltatások havidíjait
előre, a Megrendelők kérésének megfelelően 1, 3, 6, vagy 12 havi gyakorisággal számlázza.
Fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 (nyolc) nap.
3. Amennyiben a Szolgáltató valamely külön díjazású, opcionális szolgáltatásrészt időszakosan
nem nyújtja, azt a tételt nem számlázza ki, illetve ha a kiszámlázásra már sor került, azt a következő
számlán jóváírja. Megrendelő a megfelelő minőségben nyújtott szolgáltatásrész után azonban ez
esetben is köteles megfizetni az arányos díjat. A jelen Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott
egyes szolgáltatások egymástól elkülönülő szolgáltatások, így bármely szolgáltatás esetleges
hibája alapján alkalmazható jogkövetkezmény nem érinti a többi szolgáltatás teljesítését.
4. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőket a
szolgáltatásból kikapcsolni. Megrendelők a szolgáltatásba való visszakapcsolást akkor
igényelhetik, ha előzetesen tartozását teljes mértékben rendezte, illetve a 8.000 Ft (azaz nyolcezer
forint) +Áfa / gépjármű visszakapcsolás díját megfizettek.
5. Megrendelőknek lehetőségük van eseti pozíció lekérdezés funkció aktiválására, amely GPRS
lefedettségi hiány, vagy időszakos GPRS probléma esetén is SMS üzemmódban biztosítja a
gépjármű aktuális pozíciójának lekérdezését. Ehhez a funkcióhoz kiegészítő szerződés megkötése
szükséges, amely tartalmazza az opcionális szolgáltatás díjait.
6. Amennyiben nem a Szolgáltató, vagy a szerződött szervizpartnere telephelyén történik szerelés
vagy javítás, akkor a Megrendelők kiszállási díj fizetésére kötelesek jótállási körbe tartozó javítás
esetén is. A jótállásra a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
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V. Szerződésszegés
1. Megrendelők előtt ismert, hogy a Webbase rendszert, illetve a szolgáltatás kiválasztott
Díjcsomagjának fix havidíját kedvezményes(*4) áron kapják. Megrendelők ezért tudomásul veszik,
ha jelen szerződés a III.1. pontban rögzített határozott időtartam előtt bármely oknál fogva – ide nem
értve a VI.2. pontban írt esetet – megszűnik, akkor az igénybevett kedvezményre(*4) való tekintettel
kötelesek a Szolgáltató választása szerint Szolgáltató részére elállási átalánydíjként 72.000 Ft-ot
(azaz hetvenkettőezer Ft) gépjármű megfizetni, vagy kifizetni a fennmaradó időszakra vonatkozó
szolgáltatási díjat. A jelen pontban rögzített összegek a szerződés megszűnésével egyidejűleg
esedékessé válik, és azokat Megrendelők a vonatkozó számla, illetőleg fizetési felszólítás bevárása
nélkül kötelesek a megszűnéstől számított 5 napon belül kiegyenlíteni. Szolgáltató a jelen pontban
rögzített összegről proforma számlát állít ki, és a számlát az összeg kézhezvételét követően a
Számvitelről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban haladéktalanul megküldi Megrendelők
részére.
2. Megrendelők késedelmes fizetés esetén 20% késedelmi kamatot tartoznak fizetni a késedelem
időtartamára.
3. Amennyiben Megrendelők a számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem
egyenlítik ki, vagy nem igazolják, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést
megtették, 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 határidővel. Hatvan
napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a jelen szerződést rendkívüli
felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben Megrendelő a számlát a fizetési
határidő lejártának 60 napján sem egyenlíti ki úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződést
írásban rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató rendkívüli
felmondásával egyidejűleg kiszámlázza a még ki nem számlázott egyéb költségeket, beleértve az
elállási díjat (ld. V.1.), illetve a késedelmi kamatot és a fizetési értesítések költségeit is.
VI. Szerződés megszűnése
1. Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést azonnali hatállyal, ha Megrendelők 60 (hatvan)
napot meghaladó fizetési késedelembe esneik, továbbá, ha Előfizető vagy Számlafizető ellen csőd-,
vagy felszámolási eljárás indul.
2. Megrendelők jogosultak jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató
folyamatosan, neki felróható okból 3 (három) napot meghaladóan a Webbase Internet alapú
logisztikai szolgáltatást nem üzemelteti.
3. Megrendelők kötelesek haladéktalanul értesíteni a Gépjármű tulajdonjogának átruházásáról
Szolgáltatót. Ha a Gépjármű tulajdonjogát átruházzák harmadik személyre, az új tulajdonosra
Megrendelők a Szolgáltató előzetes, írásban adott hozzájárulása alapján átruházhatják a jelen
szerződésből származó jogait és kötelezettségeiket. A hozzájárulás, illetőleg a jelen szerződés
megszűntetésének elmaradása esetén – a jelen szerződés jogszerű megszűnésének idejéig – a
fizetési kötelezettség Megrendelőt a Gépjármű tulajdonosának személyében bekövetkezett
változásra tekintet nélkül változatlan feltételek mellett terhelik. Szolgáltatónak jogában áll a
Gépjármű új tulajdonosával a szolgáltatási szerződés módosítását megtagadni, ha biztonsági, vagy
pénzügyi szempontból az új szerződés megkötését kockázatosnak ítéli meg, és Megrendelőkkel a
határozott időből hátramaradt időszakig elszámolnak az V.1. pont alapján.
4. A Webbase rendszer Megrendelők másik járművébe történő átszerelésére vonatkozóan
Szolgáltató maximum 2 hónapig biztosít díjmentes időszakot a kiszerelés és a beszerelés közötti
időszakra, de amennyiben Megrendelők ezen idő alatt nem szereltetik be a Webbase rendszert egy
másik járműbe, és nem folytatják a díjfizetést, akkor az V.1. pontban rögzített kötelezettségek
vonatkoznak Megrendelőkre. A díjmentes időszak nem számít bele a Megrendelők által vállat
hűségidőbe.
5. A jelen Szolgáltatási Szerződésnek a Megrendelők által történő jogellenes, illetőleg Megrendelők
szerződésszegése következtében Szolgáltató által azonnali hatállyal történő megszüntetése
esetén a V.1. pont alkalmazásának van helye. A szerződésnek a határozott idő leteltét követő
jogellenes megszűntetése esetén Megrendelők a Szolgáltatási Szerződés hatálybalépésétől
kezdődően igénybe vett kedvezmény teljes összegének megtérítésére kötelesek.
VII. Záró rendelkezések
Jelen szerződés a Megrendelők szerződési ajánlatának Szolgáltató általi elfogadásával, azaz a
szerződés Szolgáltató részéről történő aláírásával jön létre a Szolgáltató székhelyén. Megrendelők
tudomásul veszik, hogy Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelők szerződési ajánlatának keltétől
számított 2 (kettő) munkanapon belül a Megrendelők szerződéskötési ajánlatának elfogadását
indokolás nélkül megtagadni. Ha Szolgáltató a Megrendelők ajánlatát nem fogadja el, úgy erről
írásban értesíti Megrendelőket, és Szolgáltató ezzel egyidejűleg a Megrendelők által befizetett
összeget Megrendelők részére egyeztetett elszámolást követően visszafizeti. Jelen szerződés
létrejön a felek között abban az esetben is, ha Szolgáltató jelen szerződésben foglalt szolgáltatások
nyújtását megkezdi Megrendelők részére, a szolgáltatás nyújtása megkezdésének időpontjában.

Opcionális szolgáltatási díjak
Sofőrazonosítás tasztatúrával
Céges/magánút elkülönítése
Raktérajtó figyelés (párban, nyitás/zárás)
Üzemóra mérése
Raktérhőmérséklet mérés 2 db hőmérőfejjel
Üzemanyag mérés
EasyGo E-menetlevél
Üzenetváltás sofőrrel
Vontatmányazonosítás
Csökkentett gépjárművédelem (*1,2)
Teljes körű gépjárművédelem (*1,2)
Upgrade díj (Startról Komplex eszközre) egyszeri díj
Garancia kiterjesztés 3 évre (*3) egyszeri díj

Havonta
300 Ft
Alapárban
300 Ft
500 Ft
500 Ft
800 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
500 Ft
1 500 Ft
4 500 Ft
40 000 Ft
18 000 Ft

O n lin e a d a t fo r g a lo m

Webbase Economy

5 percenként belföldi menetben

Webbase Professional

1 percenként belföldi menetben

Webbase International

5 percenként nemzetközi menetben

Webbase International Plus

1 percenként nemzetközi menetben

Egyéb díjak:
Átszerelés költsége másik járműbe: 20.000 Ft + Áfa / db (központi
egység opció nélkül ki és beszerelés)
Kiszállási díj Budapest területén belül: 5.000 Ft + Áfa / alkalom
Kiszállási díj Budapest területén kívül:
80 Ft + Áfa / km
A hétvégi munkánál minden szereléshez +50% felárat számítunk fel.

www.webbase.hu

