ÜGYFÉL SZÁM: .................................................
IMEI SZÁM:.................................................
SIM SZÁM: .................................................

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS – GEOGUARD
Amely létrejött egyfelől a
KGB GPS Kft.
székhely: 7630 Pécs, Szöcske utca 19.,
cégjegyzékszám: 02-09-077517,
adószám: 23390759-2-02
képviseli: Batizi-Pócsi Béla
(a továbbiakban KGB GPS),
másfelől
Név:
Lakcím/székhely:
Anyja neve / cégjegyzékszám:
Személyigazolvány szám:
Adószám/adóazonosító:
Email:
Mobiltelefonszám:
(a továbbiakban Fél)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi tartalommal.
1.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS LÉNYEGES FELTÉTELEI

1.1
A felek megállapodnak abban, hogy egymással szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek a KGB
GPS által a Fél számára telemetrikus eszközök igénybevételével nyújtott helymeghatározási és ahhoz
kapcsolódó szolgáltatások tárgyában.
1.2

A szolgáltatás elérhetősége: http://service.geoguard.hu , vagy http://www.geoguard.hu

1.3
A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a KGB GPS jelen Szerződés megkötésekor
hatályos GeoGuard szolgáltatás Általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF). A Fél jelen Szerződés,
valamint az ÁSZF aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et elolvasta, és annak tartalmát
teljeskörűen megismerte és a Szerződés részeként elfogadta. Az itt nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF
rendelkezései irányadóak.
2.

A FÉL NYILATKOZATAI

2.1
A Fél vállalja, hogy a KGB GPS által nyújtott szolgáltatást, valamint a Szerződés időtartama alatt a
telemetrikus eszközt kizárólag azok rendeltetése szerint használja.
2.2
A Fél vállalja, hogy eltérő megállapodás hiányában a Szerződés megszűnésekor a telemetrikus
eszközben található SIM kártyát a KGB GPS-nek visszaszolgáltatja.
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3.

FIGYELEMFELHÍVÁSOK A SZOLGÁLTATÁS TERMÉSZETÉRE VONATKOZÓAN

3.1
A GPS és a GSM/GPRS szolgáltatás minősége, amely a főszolgáltatása részét képezi mindenkor a
hálózati lefedettség függvénye, ezért a szolgáltatásának a GPS és GSM/GPRS lefedettség hiányából eredő
csökkent minőségéért a KGB GPS semmiféle felelősséget nem tud vállalni.
3.2
A telemetrikus eszköz által rögzített adatok elektronikus úton történő továbbításának (amely szintén a
főszolgáltatás része) sajátosságaiból eredően az adatbiztonság és az adatok sérülésmentessége nem
biztosítható teljeskörűen, ezért az adatok sérüléséből vagy az adatbiztonság megsértéséből eredő károkért vagy
a szolgáltatás ezen okból történő csökkent minőségéért a KGB GPS semmiféle felelősséget nem vállal.
3.3
A telemetrikus eszköz működőképességének ellenőrzése és fenntartása a Fél feladata tekintettel arra,
hogy az a Fél birtokában van. Az esetleges frissítések és konfigurálások a Félre többlet sms-költségeket
róhatnak; ezek nélkül a szolgáltatás nem üzemel.
3.4
A szolgáltatás egyes folyamataiba a KGB GPS munkatársai semmilyen módon nem tudnak beavatkozni,
ezért amennyiben a Fél által megadott elérhetőségi adatok nem megfelelőek, úgy az egyéb szerződéses
jogkövetkezmények mellett a Fél a szolgáltatás igénybevételétől technikailag is el van zárva.
4.

A SZERZŐDÉS TARTAMA

4.1

A Szerződés annak megkötésétől számított határozatlan időtartamra jön létre.

5.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1

A Fél a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokért az alábbi díjakat fizeti:
(a)

az eszköz vételára: 99.000,- Ft + áfa, azaz Kilencvenkilencezer forint plusz általános forgalmi
adó, amely a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes;

(b)

havi szolgáltatási díj, előre fizetendő, mértéke: 1.500,- Ft + áfa azaz Egyezerötszáz forint plusz
általános forgalmi adó;

(c)

sms-forgalom díja, forgalomalapú díj 18,- Ft + áfa / darab, azaz Tizennyolc forint plusz általános
forgalmi adó per darab, negyedévente utólag számolják el a felek.

5.2

A díjfizetés és számlázás részletes szabályait az ÁSZF tartalmazza.

6.

MEGSZÜNTETÉS

6.1
A Szerződést bármely fél a másik félnek küldött írásbeli felmondás útján 90 napos felmondási idővel
bármikor jogosult megszüntetni.

Kelt Budapest, .........................................................

___________________________
……………………….
Fél

___________________________
Batizi-Pócsi Béla
KGB GPS

