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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről: 
Szolgáltató és Licencjogosult adatai: 

Név: ITS PROTECTION KFT. 

Székhely: 1152 Budapest, Városkapu utca 3. 

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: Szerződés azonosító: 

Név / Cégnév:  

Adószám:  

Székhely cím:  

E-számla e-mail cím:  

Levelezési cím amennyiben nem fogad e-számlát:  

Általános kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

E-mail:  

Pénzügyi kapcsolattartó neve:  

Telefonszáma:  

E-mail:  

 

1. A Szolgáltatás 
 

A Szolgáltató a jelen Szolgáltatási Szerződés alapján az alábbi Szolgáltatások nyújtását vállalja a 
Megrendelő részére: 

1.1. A Szolgáltató a Megrendelő részére a Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt ITS-GPS 
nyomkövetési szolgáltatás nyújtására vállal kötelezettséget. 
Az egyes járművekre egyenként igénybe vett Szolgáltatások önálló Előfizetéseket hoznak 
létre. 
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1.2. A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben arra a Megrendelő igényt tart, úgy a Megrendelő 
Útdíjtörvény hatálya alá tartozó járműveire, Magyarország útdíjköteles elemi útszakaszai 
használatának bevallása körében, Bevallási Közreműködői Adatszolgáltatást lát el. 

 
1.3. A Szolgáltató, amennyiben arra a Megrendelő igényt tart, a Megrendelő járműveire, melyeket 

az GO/GO+ applikáció útján regisztrál, E-pakolás Szolgáltatás nyújtását is vállalja.  
 

1.4. A Jelen szerződésben nem rendezet kérdésekben a Szolgáltató mindenkor hatályos Általános 
Szerződési Feltételei (ÁSZF) az irányadóak, ide értve annak egyes Szolgáltatásokra irányadó 
Különös Szerződési Feltételeket (KSZF) tartalmazó Függelékeit is. Amennyiben a jelen 
Szolgáltatási Szerződés az ÁSZF (ide értve annak Függelékeit is) valamely rendelkezésétől 
eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy az adott kérdésben a jelen Szolgáltatási Szerződés az 
irányadó. 
A mindenkor hatályos ÁSZF és KSZF-ek a Szolgáltató www.its-pro.hu weboldalán érhetőek 
el. 

 
2. Szolgáltatási Szerződés tárgya 

 
2.1. ITS-GPS nyomkövetési Szolgáltatás: 

 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást kizárólag a Szolgáltató által meghatározott 
járműegység, kiegészítő eszközök, tartozékok járműbe történt szakszerű elhelyezése útján 
veheti igénybe. 
 
Szolgáltató jelen szerződés keretében Megrendelő részére értékesíti a szolgáltatás 
igénybevételéhez szükséges eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat, amelyek vételárát a 
Díjmelléklet (1. számú melléklet) tartalmazza: 
 

VAGY 
 
Szolgáltató jelen szerződés keretében Megrendelő részére, havi rendszerességgel fizetendő 
eszköz bérleti díj ellenében biztosítja az alább részletezett eszközöket, kiegészítőket, 
tartozékokat. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges további eszközök, kiegészítők, 
tartozékokat a Szolgáltató a Megrendelő részére értékesíti. . A bérleti díj összegét, valamint 
az értékesített eszközök vételárát a Díjmelléklet (1.számú melléklet) tartalmazza. 
 
Bérleti díj ellenében biztosított eszközök: 
- … 
- … 
- … 

 
2.1.1. Szolgáltatási szerződés és az Előfizetés időtartama 

 
- A felek közt a szolgáltatási szerződés határozatlan időtartamra jön létre.  

 
- A Szolgáltatási szerződés hatálya alá bevont Előfizetések határozott időtartamra jönnek 

létre: Az Előfizetések határozott időtartama: ……… hónap  

A határozott időtartam lejárta után az Előfizetés határozatlan időtartamúra módosul, 
amennyiben a Megrendelő a határozott időtartam lejártát megelőző 30 nappal nem jelzi 
megszüntetési szándékát. 
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2.1.2. Szolgáltatási elemek 

 
Szolgáltatási elem megnevezése  Szolgáltatási elemmel érintett 

eszköz darabszám a szerződés 
megkötésének időpontjában 

Alapkövetés …. db járműre 
üzemanyag szint figyelés  …. db járműre 
.. …db 
..  

 
 

2.1.3. Szolgáltatási díjak 
 

Havidíjak Melléklet szerint 
Eszközárak Melléklet szerint 
Egyéb térítésköteles szolgáltatások  Melléklet szerint és Szolgáltató által 

mindenkor alkalmazott listaárak szerint  
 

2.1.4. Mennyiségi kedvezmény 
 

A Szolgáltató a Megrendelő által fizetendő díjakra Mennyiségi kedvezményt biztosít. (A 
Mennyiségi kedvezményre irányadó részletes szabályok az ÁSZF 2. sz. Függelékében 
találhatóak) 
A Mennyiségi kedvezményhez tartozó vállalt elfőzetési darabszám: … db 
A Mennyiségi kedvezmény fenntartásához szükséges minimum aktív előfizetés szám: … 
db 
A minimum aktív előfizetés szám aktiválására Megrendelő által vállalt határidő: …… 
 

2.1.5. Fizetési feltételek 
 

díjtípus fizetési mód fizetési határidő 

eszközár előre utalás / átutalás / készpénz 8 nap 
havidíjak előre utalás / átutalás / készpénz 8 nap 
bérleti díj előre utalás / átutalás / készpénz 8 nap 
eseti térítésköteles 
szolgáltatások 

átutalás – igénybevétel alapján 8 nap 

 
2.1.6. SIM kötbér 

 
SIM kártya biztosítására alkalmazott kötbér 3.000,- HUF/SIM 
Szolgáltató a SIM kötbért az ÁSZF 2. számú Függelékében (Nyomkövetési szolgáltatás 
KSZF) jelzett esetekben és módon jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. 

2.1.7. Garancia az értékesített eszközökre* 
 

járműkövető eszköz 12 hó 
akkumulátor 6 hó 
kiegészítők, tartozékok 2000 HUF beszerzési érték felett 12 hó 
kiegészítők, tartozékok 2000 HUF beszerzési érték alatt nincs 
Garanciaidő kezdete beszerelés 

 
*A szolgáltatót – összhangban az ÁSZF rendelkezéseivel –a Megrendelő részére 
értékesített eszközök, tartozékok, kiegészítők vonatkozásában terheli garanciális 
kötelezettség.  
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2.2. Bevallási Közreműködői Adatszolgáltatás 
 

Jelen Szolgáltatási Szerződés hatálya alá bevont, Útdíjtörvény hatálya alá tartozó 3,5 tonna 
feletti járművek után vehető igénybe. 
A Szolgáltatót Bevallási Közreműködői Adatszolgáltatás azon járművek után vállalja nyújtani, 
amelyeket a Megrendelő a NÚSZ Zrt. www.hu-go.hu honlapján beregisztrál, Bevallási 
Közreműködőjeként a Szolgáltatót jelöli meg, és elvégzi a felületen az OBU-jármű 
összerendelést.  
A Bevallási Közreműködői Adatszolgáltatás kezdete adott járműre: a járműnek www.hu-go.hu 
felületen történt regisztrációja során a járműben elhelyezett fedélzeti eszköz (OBU) járművel 
történt sikeres összerendelés elvégzésének időpontja.  

 
2.3. E-Parkolás 

 
Jelen Szolgáltatási Szerződés hatálya alá bevont járművek után vehető igénybe. 
Az E-parkolási szolgáltatás kezdete adott járműre: a jármű és egyéb kapcsolódó adatoknak a 
szolgáltatási felületen történt regisztrációjának elvégzése. 

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. 
 

2.4. Szolgáltatási szerződés/Előfizetések hatálya (megszűnés, felmondás, lemondás) 
 

A Szolgáltatási szerződés felmondására, az Előfizetések hatályának megszűnésére az ÁSZF 
2. számú Függeléke az irányadó. 
 

2.5. Teljeségi nyilatkozat: 
Megrendelő kijelenti, hogy a fentiekben rögzített feltételek megfelelnek a Szolgáltató által tett 
és Megrendelő által elfogadott árajánlat tartalmának, teljes körűen rögzítik a felek előzetes 
megállapodásait. 

 
2.6. Egyéb feltételek: 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, 
valamint az egyes Szolgáltatásokra irányadó Különös Szerződési feltételeket megismerte, azt 
a jelen Szolgáltatási Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel magára nézve kötelező 
érvényűnek elfogad. 
 
A Megrendelő az Adatkezelője az általa a szolgáltatási felületre feltöltött, vagy a Szolgáltatás 
igénybevétele során a Szolgáltató informatikai rendszerébe bekerülő személyes adatoknak. 
A Szolgáltató e személyes adatokat a Megrendelő (Adatkezelő) kifejezett megbízása alapján, 
mint Adatfeldolgozó kezeli. A Megrendelő az Adatfeldolgozási Megbízást a Szolgáltató 
részére jelen szerződés aláírásával adja meg oly módon, hogy az Adatfeldolgozási Megbízás 
részletes szabályait és feltételeit a Szolgáltató ÁSZF-jének 1. számú Függeléke rögzíti. 

 
 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: díjmelléklet 

 

Kelt: 

 
 ………………………………….. ……………………………….. 
 Megrendelő Szolgáltató 


