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FSottafelügyeleti és mobil parkolási szolgáltatásokat biztosító szerződések 
' módosításáról

mely létrejött egyrészről,

Dátum:

másrészről az Meíléklet:

Secret Control GPS Kft.
Székhely: 1203 Budapest, Serény u. 4;
Cégjegyzékszám: 01-09-683415;
Adószám: 11922540-2-43;
Képviseli: Varga Zoltán / Varga László ügyvezető
~ a továbbiakban: Szolgáltató -
- a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek - 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15;
Cégjegyzékszáma: 01-09-466332;
Adószáma: 12109584-2-42;
Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető
- a továbbiakban: Megrendelő -

rJb Irattári
tétel szám:

Sorszám:
2020 NOV 1 il

Szervéíze!: sS’séq 
megris'.íe7e:te

FŐKÉTÜSZ KFT
:TATÓ BÉLYEG.7Ö

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy 2019. március 8. napján, FO/JOG/25-35/2019 iktatószámon, 
„Flottafelügyeleti szolgáltatás” tárgyban, szolgáltatási keretszerződést kötöttek 
egymással.

2. Felek kijelentik, hogy az 1. pontban rögzített szerződés, közös megegyezésük útján, 
2020. augusztus 31. napjával megszűnt.

3. Felek rögzítik, hogy a 2020. szeptember 24. napján kelt, FO/JOG/140-4/2020 
iktatószámon iktatott, „GPS mobil parkolás igénybevételéhez” tárgyú kiegészítő 
szolgáltatási szerződésbe foglaltaktól eltérően, a közöttük szóban létrejött 
megállapodás alapján, 2020. szeptember 1. napi hatállyal tekintik szerződésüket 
létrejöttnek.

4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 3. pontjában rögzített szerződés li. c) pontját

„A Mobil parkolási szolgáltatást Szolgáltató legkésőbb a jelen szerződés aláírásától, 
illetőleg amennyiben erre a Felek által nem egy időben kerül sor, úgy a Megrendelő 
által aláírt példányának Szolgáltató általi kézhezvételétől számított 3 (három) 
munkanapon belül biztosítja. ”

az alábbiak szerint módosítják:

„A Mobil parkolási szolgáltatást Szolgáltató 2020. szeptember 1. napjától biztosítja. ”

A jelen megállapodásban foglaltak a Felek között korábban szóban létrejött megállapodás 
írásba foglalása, figyelemmel arra, hogy a Felek között létrejött megállapodásokban 
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adminisztratív hiba folytán a szerződések hatálya tévesen került rögzítésre, ezért a jelen 
megállapodásban foglaltak 2020. szeptember 1. napjától hatályosak.

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (három) szó 
szerint megegyező példányban Jóváhagyólag és cégszerűen aláírták, amelyből 2 
(kettő) Megrendelőt, 1 (egy) Szolgáltatót illeti meg.

Budapest, 2020. október^."

Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. 

Megrendelő

■gajZoltán / Varga László 
Ügyvezető

Secret Control GPS Kft.
Szolgáltató
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