
MEGRENDELŐLAP / SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

Az ITS-GPS nyomkövető szolgáltatás igénybevétele és  
az Útdíjtörvényben meghatározott bevallási közreműködői feladatok ellátása tárgyában 

 
Felek közötti jelen megállapodás az ÁSZF-fel együttesen értelmezendő! 

 
Szerződő felek egyrészről: 

Szolgáltató és Licencjogosult adatai: 
Név: ITS PROTECTION KFT 

Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 36. 

Adószám: 25362334-2-42 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-270753 

Cégképviseletre jogosult: Benkő Jenő ügyvezető 

Kapcsolattartó neve: 

Telefonszám: +36 1 220 7126 Fax: +36 1 220 7126 

Honlap: http://www.its-pro.hu E-mail: info@its-pro.hu 

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Számlaszám: 12010855-01526131-00100002 
Másrészről: 

Megrendelő (Előfizető) adatai: Megrendelés azonosító: ……………….……………. 

Név :  
Megjegyzés: 

Székhely: 

Számlázási cím:  Levelezési cím:  

Kapcsolattartó neve: 

Telefonszám: Fax: 

Honlap: E-mail:  

Számlavezető pénzintézet neve:   Számlaszám:  

Adószám: Cégjegyzékszám:  
 

Termék/szolgáltatás Egységár HUF Darabszám Díj összesen 

Nyomkövető eszköz    [    ] vásárlás  [    ] havi bérlet     

Beszerelési költség    

Rendszerhasználat havidíja (belföldi SIM 
költséggel)    

Roaming opció    

 Indításgátló modul    

RFID gépjárművezető-azonosító modul    

CAN/FMS modul        [    ] vásárlás  [    ] havi bérlet     

Szenzorfigyelés/Ajtónyitás érzékelés    

 Egyéb opciók:    

Bevallási közreműködői feladatok ellátása az 
Útdíjtörvény és Végrehajtási Rendeletében 
meghatározottak szerint (E-ÚTDÍJ BEVALLÁS) 

díjmentes 
  

Egyszeri díj összesen: 
Havi díj összesen: 

 

 
A havi előfizetési díj havonta előre, egy összegben fizetendő.  
Fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t valamint az értesítő SMS szolgáltatás díjait, melynek költsége 40 HUF/SMS. 



Mobil parkolási szolgáltatás igénybevétele esetén havonta utólag kiszámlázásra kerül a kényelmi díj 75 HUF+ ÁFA a 
parkolások darabszáma alapján számítva, valamint az egyes parkolások időtartama alapján az üzemeltető által 
meghatározott parkolási díj.  
 
Szerződő tudomásul veszi, hogy a mobil parkolási szolgáltatás igénybevételére külön e-parkolási szabályzat 
vonatkozik, mely tartalmát e szerződés aláírásával elfogadja.                                
(http://its-pro.hu/images/letoltheto_dokumentumok/E-park_UT_ITS_Protection_Biztonsagtechnikai__Kft_E-parkolas_szerzodes.pdf) 
 
 
Kérjük, jelölje X-szel a választott beszerelési pontot: 

[    ] ITS PROTECTION KFT - 1142 Budapest, Szőnyi út 36. 

[    ] Egyéb helyszínen: ………………………………………………………………………………………………… 

Önnek megfelelő beszerelési dátum* (év/hónap/nap): ……………………………………………………………………… 

 
*A megadott dátumot nem tudjuk minden esetben garantálni, a végleges dátum a visszaigazolásban fog szerepelni. 
  
 
Az Előfizetési Szerződést Felek a fent megjelölt ITS-GPS nyomkövető szolgáltatás / eszközbérlet tekintetében 
 
 [    ] HATÁROZATLAN 
 [    ]  12 HÓNAP 
 [    ]  24 HÓNAP 
 [    ]  36 HÓNAP 
 [    ]  48 HÓNAP 
 
 időtartamra kötik, azzal a  megállapodással, hogy a jelen szerződésben megjelölt díjak a szerződés teljes időtartamára 
érvényesek. 
 
 
 

 
 

………………………………………………………… 
(cégszerű) aláírás 

Szolgáltató 

 
 
Jelen Megrendelőlapot mint Szolgáltatási szerződést, továbbá az ITS-GPS nyomkövető rendszer szolgáltatásának 
igénybevételére vonatkozó ÁSZF-et  (http://its-pro.hu/images/letoltheto_dokumentumok/ASZF_UT_P_Web.pdf)  elolvastam, 
annak tartalmát megismertem és mint akaratommal mindenben megegyezőt magamra nézve kötelezőnek elfogadom - 
különös tekintettel a fizetési feltételekre - és ezt aláírásommal jóváhagyólag igazolom.  
 
Kijelentem, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Kelt, ………………….… ..…….év ………………hó………….nap 

 
………………………………………………………… 

(cégszerű) aláírás 
Előfizető 

 
 
A kitöltött Megrendelőlapot emailben az info@its-pro.hu címre, illetve postai úton eredetiben is szíveskedjen visszaküldeni! 


