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FŐKÉTÜSZ Fővárosi KéményseprőipBrí Kft. (székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15., 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság a Cg 01-09-466332 
cégjegyzékszámon; adószám: 12109584-2-42; képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető 
önálló cégjegyzési jogosultsággal); a továbbiakban: „Megrendelő",
másrészről pedig a

Secret Control GPS Kft. {székhely: 1203 Budapest, Serény u, 4.; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság a Cg, 01-09-683415 cégjegyzékszámon; adószám: 
11922540-2"43; képviseletében: Varga Zoltán / Varga László ügyvezető); a továbbiakban: 
„Szolgáltató'"

- a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek - között alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek mellett (a továbbiakban: „Keretszerződés")

ELŐZMÉNYEK

Felek rögzítik, hogy közöttük azonos tárgyú szolgáltatási szerződés volt hatályban, melynek 
eredményeképp Megrendelő teljes, 75 db gépjárműből álló flottájában megtalálható 
Szolgáltató GPS berendezése. Jelen szolgáltatási keretszerződés alapján nyújtott 
szolgáltatásait Szolgáltató ezen berendezéseken keresztül nyújtja Megrendelő számára.

í. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK " =

1.1. „Szolgáltatás" kifejezés alatt a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező, 1. 
számú mellékletében részletesen meghatározott, a gépjárművek Webbase gépjármű-logisztikai 
szolgáltatása értendő, amelyet GPS és GSM technológiák felhasználásával kifejlesztett Navsky 
Nova rendszer biztosít, A Szolgáltatás magában foglalja az 1. számú mellékletben 
méghátározott szolgáltatások folyamatos biztosítását, az ehhez szükséges. Előzményekben 
hivatkozott eszközökkel együtt.

1.2. „GPS berendezés" kifejezés alatt a gépjárművekbe utólagosan beépített Navsky Nova 
GPS rendszer értendő.

II. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA

11.1. Szolgáltató és Megrendelő közötti jelen Szolgáltatási Keretszerződés a Szolgáltató 2020. 
június 16-án kelt Ajánlata alapján jött létre,

11.2. Jelen Keretszerződés aláírásával Megrendelő Szolgáltatótól megrendeli a tulajdonában
álló, illetőleg más jogcímen jogszerűen birtokában tartott 75 db gépjárműbe az 1. számú 
mellékletben rögzített. Szolgáltató által biztosított Szolgáltatásokat. 

III. A KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HELYE

III.1. A jelen szerződést a Felek, a szerződés hatálybalépésétől számított, 2020. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik azzal, hogy a jelen pontban meghatározott idő a 
jelen Keretszerződés hatálya alá tartozó valamennyi, az Előzményekben hivatkozott korábbi 
szerződéses jogviszonyuk alapján már hatályban lévő, egyedi Webbase Szolgáltatási szerződés 
tekintetében irányadó, és amely határozott idő a jelen szerződés tárgyával megegyező, 
FO/JOG/25-35/2019. számú keretszerződés hatályának megszűnését követő napon kezdődik. 
A jelen Keretszerződés mindaddig hatályban marad, ameddig a hatálya alá tartozó valamennyi 
GPS berendezés tekintetében hatályos szerződés áll fenn a Felek között, azonban a jelen
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Keretszerződés felmondása, illetőleg felbontása esetén a hatálya alá tartozó egy 
szerződések a Keretszerződés sorsát osztják.

111.2. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó felé megküldött egyoldalú 
nyilatkozatával az előző pontban rögzített időbeli hatályt 2021. december 31. napjára 
módosítani. A jelen pontban rögzített egyoldalú nyilatkozatot a Megrendelő legkésőbb 2020. 
december 1. napján köteles a Vállalkozó felé postai vagy elektronikus úton továbbítani. Felek e 
körben megállapodnak, hogy tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési jogszabályok 
szerinti ajánlatkérőnek minősül és a nemzeti közbeszerzési értékhatárokra tekintettel 
közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség terheli, a jelen szerződés, illetve az ahhoz 
kapcsolódó mobil parkolási szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt - annak 
határozott vagy határozatlan idejére tekintet nélkül -, amennyiben annak összes nettó 
ellenértéke eléri a 14.900.000.- Ft-ot (keretösszeg), azaz tizennégymillió-kilencszázezer 
forintot, jelen szerződés, valamint a mobil parkolási szerződés - az abban foglaltak szerint -, a 
Felek külön jognyilatkozata nélkül megszűnik.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a fentiekben meghatározott keretösszeg nettó 4.000.000, - 
Ft (nettó négymillió forint) erejéig vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszeg fennmaradó 
része - opciós keretösszeg-rész - vonatkozásában megrendelési kötelezettsége nincsen, így az 
opciós keretösszeg-rész terhére történő megrendelői lehívások, megrendelések elmaradásából 
eredően Vállalkozó semmiféle igénnyel nem élhet Megrendelővel szemben.

111.3. Felek a jelen Keretszerződésben foglalt kötelezettségek - ideértve különösen, de nem 
kizárólag a fizetési kötelezettséget - egységes teljesítési helyként Szolgáltató székhelyét 
ismerik el, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatást biztosító, az annak alapjául szolgáló 
erőforrások Szolgáltató székhelyén találhatóak. E rendelkezés nem érinti és nem zárja ki azt, 
hogy Szolgáltató saját hatáskörében megállapított. Megrendelővel szükség szerint egyeztetett 
helyen teljesítse egyes mellékkötelezettségét.

IV. A KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEI

IV.1. Szolgáltató kizárólagos gyártója, nagykereskedelmi forgalmazója és üzemeltetője a GPS 
berendezésnek, és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatásnak.

IV.2. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy jelen Keretszerződés, illetve a Webbase 
Szolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatások tevékenységi körébe tartoznak, és jelen 
Keretszerződéshez, illetve a Webbase Szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó valamennyi 
kötelezettségét képes teljesíteni, az ehhez szükséges jogi, szakmai és egyéb feltételekkel 
rendelkezik.

IV.3. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy képes és jogosult a jelen Keretszerződésben 
vállalt kötelezettségei teljesítésére, harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, és nincs 
olyan jogszabályi előírás, amely ebben megakadályozhatná, vagy gátolná.

IV.4. Szolgáltató a GPS berendezések és az általa forgalmazott termékek karbantartására és 
szervizelésére országos kiterjedésű szervizhálózatot biztosít, melyről aktuáIis és részletes 
információ a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán kapható. Az adott esetben eljáró szervizt 
Szolgáltató jogosult - a Megrendelő érdekei szem előtt tartása mellett - megjelölni.

IV.5. Felek hozzájárulnak egymás cégneveinek használatához referencia listáikban, tájékoztató 
anyagaikban.

IV.6. Megrendelő köteles a GPS berendezést a jelen szerződés 5. sz. mellékletét képező 
Kezelési Utasításban leírtaknak megfelelően üzemeltetni, elvárható gondossággal használni, 
továbbá Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat 
következménye.

IV.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a GPS berendezések 
rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, és ilyen esetben Megrendelő köteles a gépkocsikat 
előzetesen egyeztetett időpontban Szolgáltatónak bemutatni Megrendelő telephelyén. 
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GYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

.1. Felek minden GPS berendezésre külön-külön, a GPS berendezések telepítésének napjától 
számított, a III. 1. pontban meghatározott futamidejű Webbase Szolgáltatási szerződést kötnek 
(4. sz. melléklet), amelyek mellékleteit képezik jelen Keretszerződésnek a hozzá kapcsolódó 
Webbase Szolgáltatási Szabályzattal együtt. Felek megállapodnak, hogy az Előzményekben 
hivatkozott korábbi szerződéses jogviszonyuk alapján már hatályban lévő egyedi Webbase 
Szolgáltatási szerződéseiket jelen szerződés aláírásával hatályukban fenntartják, és azokat a 
jelen szerződés III. 1. pontja szerint kezelik.

V. 2. Felek vállalják, hogy jelen Keretszerződés és az V.l. pontban meghatározott egyedi 
Webbase Szolgáltatási szerződés vagy Szolgáltatási szabályzat esetleges tartalmi eltérése 
esetén a jelen Keretszerződésben rögzítettek irányadók. Megrendelő kijelenti, hogy a 
Szolgáltatási szabályzatot, valamint az egyedi Webbase Szolgáltatási szerződések 
rendelkezéseit megismerte, azokat Szolgáltatóval megtárgyalta, a szükséges kiterjedő 
tájékoztatást megkapta, annak tartalmát elfogadta, amely elfogadó nyilatkozatát a jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten megerősít.

VI. ÁRAK, DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

VI.l.  Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató által Megrendelő részére biztosított 
ellenszolgáltatások egyedi és kizárólagosan kedvezményes mértékét a 2. sz. melléklet 
tartalmazza.

VI.2. A jelen Keretszerződés létrejöttekor meghatározott ellenszolgáltatások nem tartalmazzák 
a későbbi bővítések következtében szükségessé váló további eszközök, anyagok, szerelési 
munkadíjak költségeit, illetve a szolgáltatásbővítések következtében felmerülő havidíj 
növekedést, melyre szó Lg áltetó.^kü,lön__ÁrajánLatQ_L_ készít a szállítási/telepítési határidő 
megadásával.

VI.3. A szolgáltatási és egyéb díjak számlázásának kezdete a szerződés hatálybalépésének 
napján kezdődik.

VI.4 . Szolgáltató a havonta esedékes díjakról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kiállított számlát küld a Megrendelő részére az általa adott tárgyhónapban végzett 
szolgáltatásokról havi gyakorisággal utólag számlázva, a VI.l. pontban (2. sz. mellékletben) 
rögzített egyéb ellenszolgáltatások Megrendelő részére történő kiszámlázását a tárgyi munka 
elvégzését követően azonnal megteszi, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató csak akkor jogosult számláját benyújtani, 
amennyiben az adott tárgyhónapra vonatkozóan, a tárgyhónap utolsó napját követő 5 
munkanapon belül tételes elszámolást küld Megrendelő kapcsolattartója és teljesítésigazolás 
aláírására jogosult részére. Szolgáltató a tételes elszámolást elektronikusan küldi meg, 
melynek elfogadására Megrendelőnek 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben 
Megrendelő az elszámolást elfogadja, vagy arra a nyitva álló határidőn belül nem válaszol, úgy 
az erről szóló elektronikus értesítés kézhezvételétől - illetőleg az értesítés megküldésének 
elmaradása esetén az erre nyitva álló határidő elteltétől - számított 5 (öt) munkanapon belül 
jogosult Szolgáltató a számlát benyújtani. Megrendelő elszámolással kapcsolatos kifogása 
esetén Felek egyeztetni kötelesek. Szolgáltató az egyeztetések mindkét Fél által elfogadott 
lezárásáig, de legfeljebb 5 munkanap elteltéig nem jogosult számlát benyújtani.. Az esetleges 
viták elkerülése érdekében Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen pontban rögzített 
határidők elévülési jellegűek azzal, hogy amennyiben Megrendelő mulasztja el az 
elszámolással kapcsolatos észrevételeit megtenni, úgy Felek a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:159. § - 6:167. §-ban foglaltak szerint járnak el.

VI.5. A XII.2. pontban foglalt összeg a szerződés megszűnésének pillanatában esedékessé 
válik, és azt Megrendelő köteles 30 napos fizetési határidő mellett - számla ellenében - 
maradéktalanul teljesíteni.

VI.6. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad Szolgáltató részére és egyéb szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek nem terhelik. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerint rögzített 
díjak módosítására kizárólag a Felek kölcsönös és egybehangzó nyilatkozata alapján van 
lehetőség.     
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VI.7. Megrendelő a számlák összegét a számla kiállításától számított 45 napos határidc 
banki átutalás útján egyenlíti ki Szolgáltató részére (Szolgáltató bankszámlaszáma: 1170800 
20525315 OTP Bank). Szolgáltató köteles a számlán feltüntetni Megrendelő nyilvántartásábai 
szereplő, Szolgáltatóra vonatkozó partnerazonosító számot: P028101.

VI.8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató a Ptk.-ban foglalt mértékű 
késedelmi kamatot jogosult felszámolni. Minden késedelemmel érintett nap egész napnak 
minősül.

Az elszámolásnak a VI.4. pontban rögzített módjára tekintettel Felek egybehangzóan 
kijelentik, hogy abban a nem várt esetben, amennyiben bármely kiállítandó számla alapjául 
szolgáló elszámolás alapján a Felek között kialakult vita nem kerül lezárásra az erre 
meghatározott határidőn belül és a Szolgáltató a számláját kiállítja, úgy a késedelem 
jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a vita eredményeként 
Megrendelő álláspontja nyer igazolást.

VI.9. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltató jogosult az általa nyújtott 
szolgáltatásokhoz a webes felületen való hozzáférését korlátozni mindaddig, amíg Megrendelő 
az őt terhelő fizetési kötelezettségnek eleget nem tesz. Megrendelőt terhelő kötelezettségek e 
korlátozás ideje alatt is változatlan taralommal fennállnak. A fizetési kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása esetén a Szolgáltató a jelen Keretszerződést azonnali hatállyal 
mondhatja fel mindaddig, amíg a késedelem fennáll, amennyiben Megrendelő az esedékes 
díjat a fizetési felszólítás megtörténtét követően, az abban megjelölt ésszerű határidőig sem 
egyenlítette ki és ha a fizetési késedelem tartama a 60 napot meghaladja. Amennyiben 
Megrendelő a Felek között nem várt módon esetlegesen kialakuló elszámolási vita 
következtében nem tesz eleget a Szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének, 
úgy a késedelem jelen pont szerinti következményei a vita lezárásáig nem alkalmazhatók.

VI. 10. A szolgáltatási díj nem tartalmazza a nem rendeltetésszerű használat következtében a 
GPS berendezés meghibásodott alkatrészeinek pótlását, illetve a nem rendeltetésszerű 
használatból származó VI. 11. pont szerinti javítási költségeket.

Vl.ll. Szolgáltató a jótállási időn túli, illetőleg azon belüli, de nem jótállási körbe tartozó 
javításokat a jelén szerződés 6. sz. melléklete szerinti javítási díjjegyzék szerint végzi el. 
Szolgáltató a jelen pontban meghatározott javítási költségeken felül többletdíjazásra nem 
jogosult azzal, hogy Felek az esetleges, nem várt viták elkerülése érdekében egybehangzóan 
kijelentik, hogy amennyiben a javítás költsége Megrendelőt terheli, úgy a javítás elvégzése 
érdekében felhasznált anyagok árát Megrendelő köteles megfizetni.

VI.12. A VI.10., Vl.ll. pontokban meghatározott munkálatokat a Szolgáltató külön díjazás 
ellenében elvégzi, amelynek ellenértékéről Szolgáltató, a mindenkori jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, a teljesítést követően kiállított számlát 30 napos teljesítési határidővel benyújtja 
Megrendelők részére. A javítási költségek számlázási alapja az elvégzett munkák alapján 
Szolgáltató által kiállított elszámolás, illetőleg az általa kiállított. Megrendelő által aláírt Javítási 
munkalap.

VI. 13. Megrendelő viseli a GPS berendezés átvételétől kezdődően annak birtoklásával és 
üzemeltetésével összefüggő kárveszélyt, illetve helytállási kötelezettséggel tartozik a GPS 
berendezés Megrendelő érdekkörében felmerülő okból, így különösen, de nem kizárólag a 
Megrendelőnek felróható magatartásból eredő meghibásodásáért, megrongálódásáért, a GPS 
berendezés birtokából való kikerüléséért.

VI.14. Megrendelő felel mindazon károkért is, amelyek a Keretszerződés tárgyát képező GPS 
berendezésekben a Szolgáltató szakemberein kívül illetéktelen személy részéről történő 
beavatkozás következtében keletkeznek.

VI.15. A jelen szerződés alapján nyújtott egyes szolgáltatások egymástól elkülönülő, osztható 
szolgáltatások, így bármely szolgáltatás esetleges hibája alapján alkalmazható 
jogkövetkezmények kizárólag e szolgáltatásrész tekintetében következnek be, azok nem 
érintik a többi szolgáltatást, illetőleg annak teljesítését. K szolgáltatások oszthatóságára 
tekintettel Megrendelő a szerződésszerű részteljesítést semmilyen alapon nem jogosult 
visszautasítani.....Amennyiben a Szolgáltató valamely külön díjazású szolgáltatásrészt
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szakosan nem, vagy nem megfelelően nyújtja, azt a tételt nem számlázza ki, illetve 
//ennyiben a kiszámlázásra már sor került, azt a következő számlán jóváírja. Megrendelő a 

megfelelő minőségben nyújtott szolgáltatásrész után ez esetben is köteles megfizetni a díjat. 
Amennyiben a Szolgáltató nem szerződésszerűen nyújtott szolgáltatása külön számlabontású 
tételként nincs feltüntetve. Megrendelő a szerződés megkötésekor megadott ajánlatban vagy, 
ha az időközben módosult, a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata alapján jogosult a nem 
szerződésszerűen nyújtott szolgáltatásrész ellenértékének jóváírására. Szolgáltató erről 
korrekciós számlát állít ki.

VI.IG. Szolgáltatót kötbér fizetési kötelezettség terheli az alábbi esetekben.

VI.16.1. Amennyiben Szolgáltató a jelen keretszerződés VI,2. pontjában rögzített 
szállítási/telepítési határidőt elmulasztja, úgy Szolgáltató a késedelemmel érintett napok 
tekintetében a késedelemmel érintett GPS berendezés/szolgáltatás ellenében meghatározott 
egy havi szolgáltatási díj nettó összege 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetésére köteles.

VI.16.2, Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt bármely kötelezettségét hibásan 
teljesíti, úgy Szolgáltató a hiba bejelentésétől annak elhárításáig naponta a hibával érintett 
GPS berendezés ellenében meghatározott egy havi szolgáltatási díj nettó összege 10 %-ának 
megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

VI.16.3. Amennyiben jelen keretszerződés a Szolgáltatónak felróható okból meghiúsul, úgy 
Szolgáltató a meghiúsulással érintett GPS berendezés ellenében meghatározott egy havi 
szolgáltatási díj nettó összege 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles.

VI. 16.4. Megrendelo a kQtbérLgény.énHk-étivény-esí.tésére kizórólag abban az esetben jogosuIt, 
ha az erre okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon, de 
legkésőbb az ennek felmerülésétől számított 6 (hat) hónapon belül közli kötbérigényének 
érvényesítési szándékát Szolgáltatóval, és a körülménynek a Szolgáltató által történő 
kivizsgálására lehetőséget ad.

VII. GPS BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE, BIRTOKBAVÉTELE ÉS ÜZEMELTETÉSE

VII.1. Szolgáltató vállalja, hogy a GPS berendezések telepítése/bővítése/javítása során az 
ágazati szabványokban megjelölt szakmai követelmények betartását önmagára nézve kötelező 
érvényűnek tekinti, és a szerelést a Telepítési/szerelési utasításnak megfelelően szakszerűn 
végzi el.

VII.2. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Megrendelő tulajdonában álló, vagy jogszerűen magánál 
tartott (bérelt, lízingelt...stb.) gépjárművekre a beszerelt GPS berendezéseken keresztül 
nyújtja.

VII.3. Megrendelő kijelenti és vállalja, hogy amennyiben bármikor a gépjárművek feletti 
rendelkezési joga bármely okból megszűnne, köteles haladéktalanul visszaszolgáltatni 
Szolgáltatónak a gépjárműbe szerelt. Szolgáltató tulajdonát képező GPS berendezéseket, 
ebben a körben köteles lehetővé tenni, hogy a Szolgáltató haladéktalanul kiszerelhesse azokat, 
e célból Szolgáltatóval a kapcsolatot felvenni, időpontot egyeztetni, és a gépjárműveket a 
kiszérelés elvégzése céljából Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A kiszerelés és kiszállás 
költsége a Megrendelőt terheli.

vn.4. Megrendelő a használatra átadott GPS berendezést harmadik személynek a Szolgáltató 
írásos engedélye nélkül nem jogosult átadni.

VII.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásba bevont GPS berendezések és 
kiegészítő egységeinek tulajdonjoga a  Keretszerződés időtartama alatt a Szolgáltató 
kizárólagos tulajdonában vannak. Megrendelő kizárólag használati jogot szerez felettük.

VII.6. A Keretszerződés időtartama alatt a Megrendelő viseli a GPS berendezés birtoklásából, 
használatából és üzemeltetéséből eredő költségeket, valamint kockázatot.
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VII.7. Megrendelő köteles a GPS berendezést a Kezelési Utasításban leírtaknak megfeieu 
üzemeltetni, elvárható gondossággal használni és birtokában tartani. Megrendelő felek 
minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye.

VII.8. A GPS berendezés bármely átalakítása, megváltoztatása, javítása - a jótállás 
fennállására figyelem nélkül - csak a Szolgáltató által előzetesen jóváhagyott szerviz által 
végeztethető el. Amennyiben Megrendelő a jelen pontban foglaltakat megsérti, úgy 
magatartásával közbenső szerződésszegést követ el, kizárva általa Szolgáltató 
szerződésszegését. Szolgáltató pedig mentesül a jótállási kötelezettség alól és kizárólag 
Megrendelőt terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások bármely. 
Szolgáltató érdekkörén kívül eső hibában szenvednek.

VII.9. Amennyiben a Szolgáltatás a Megrendelő fizetési késedelme miatt a VI.9. pontban 
foglaltak szerint korlátozásra kerül, illetőleg amennyiben a GPS berendezések esetleges hibái 
Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kerülnek elhárításra, úgy a szolgáltatási díjakat 
erre az időszakra is megfizetni tartozik a Megrendelő.

VII. IO. Amennyiben a III.1. pontban meghatározott idő leteltét megelőzően valamely GPS 
berendezés tekintetében a Szolgáltatás Megrendelő kérésére átmenetileg szünetelésre kerül a 
szünetelés idejére nézve a szüneteléssel érintett GPS berendezésenként 1.500,- Ft + ÁFA havi 
rendelkezésre állási díj fizetésének kötelezettsége terheli Megrendelőt. Szünetelés évente 
legfeljebb 20 GPS berendezésre és legfeljebb egy alkalommal és csak teljes naptári hónap 
egésze tekintetében kérhető azzal, hogy időtartama a kettő (2) hónapot nem haladhatja meg.

VIII. GPS BERENDEZÉS JAVÍTÁSA, HIBAELHÁRÍTÁS

VIII.1. Szolgáltató javítja, bevizsgálja a meghibásodott GPS berendezéseket. Szükség esetén a 
javításra, vizsgálato áLvett_ Leren.dezések_póilására..csere-készüléket biztosít. Saját költsége 
terhére ellátja a GPS berendezés központi egységének javítását az átadástól számított egy 
éven belül a rendeltetésszerű használat körében felmerülő hibák esetében (jótállás), valamint 
Megrendelő terhére az átadástól (első telepítéstől) számított egy éven belüli, nem 
rendeltetésszerű használat körében felmerülő, illetőleg egy éven túli szerviz-feladatait térítés 
ellenében. A fentiek szerinti költségviselési szabályok hatálya az akkumulátorra nem terjed ki. 
A cserélt, illetőleg javított alkatrészekre, amennyiben jogszabály kötelező erővel nem ír elő 
hosszabb jótállási időt, a cserét, illetőleg javítást követő három hónapos jótállást vállal 
Szolgáltató. Felek a Ptk-nak a 6:163. § (5) rögzített rendelkezésének alkalmazhatóságát a 
jelen szerződés tekintetében kizárják. A jelen pontban foglaltak hatálya kizárólag a jelen 
Keretszerződés alapján átadott eszközre terjed ki.

VIII.2. Megrendelő köteles a GPS berendezés meghibásodását, valamint jótállási igényét a 
Szolgáltató által biztosított hibabejelentő e-mail címre ( ) 
haladéktalanul írásban bejelenteni a rendszám és az észlelt hibajelenség, valamint a hiba 
felmerülése idejének pontos megjelölésével, és a GPS berendezést megjavíttatni. Szolgáltató a 
javításra legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül köteles, amennyiben a hiba távoli elérés útján 
elhárítható. Amennyiben a hiba távoli elérés útján, szoftveresen nem hárítható el, úgy a hiba 
elhárítását Szolgáltató a Felek által egyeztetett időpontban kötelesmegkezdeni. Amennyiben 
Megrendelő a meghibásodott GPS berendezést a Szolgáltató székhelyén működő szervizben 
bocsátja rendelkezésre a javítás elvégzése érdekében, úgy a javítás elvégzésére Szolgáltató a 
bejelentéstől számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belüli időpontot köteles biztosítani. A 
Szolgáltatót esetleg terhelő jogkövetkezmények a Megrendelő bejelentését követően nyílnak 
meg. Amennyiben Megrendelő bármely hibát nem jelenti be, azt maga javítja, vagy harmadik 
személy útján javíttatja, úgy Szolgáltató mentesül a felelősség alól mind az eszköz, mind az 
általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében. Amennyiben Megrendelő a jelen 
pontban foglaltakat megsérti, úgy magatartásával közbenső szerződésszegést követ el, kizárva 
általa Szolgáltató szerződésszegését.

ugvfelszolqalat@secretcontrol.hu

VIII.3. Szolgáltató 24 órán keresztül elérhető hibabejelentő szolgálatot működtet a következő 
elérhetőségekkel: Diszpécserszolgálat 20/242-4848, 20/201-6603.

VIII.4. A jótállás csak abban az esetben érvényes a GPS berendezésekre, ha a Szolgáltató által 
előírt rendeltetésszerű használatot a Megrendelő betartja.
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?'5. Felek megállapodnak, hogy a GPS berendezés meghibásodásából eredő károkért 
/árólag az előzetes műszaki szemlét és egyeztetést követően a Felek egyetértése mellett 

állalja a Szolgáltató a felelősséget. Ennek érvényesítéséhez a kár bekövetkeztét követően és 
annak elhárításának megkezdése előtt a Szolgáltató felé a problémát jelezni kell, és 
lehetőséget kell biztosítani a Szolgáltató képviselőjének, hogy műszaki szemlén győződhessen 
meg a hiba jellegéről, illetve a szükséges javítást el tudja végezni. A jelen pontban foglaltak 
irányadók abban az esetben is, ha a kár nem a GPS berendezésekben keletkezett.

Vili.6. Szolgáltató kizárja a felelősséget az olyan károkozások alól, amely egyértelműen 
harmadik félnek róható fel, mely esetben a kárért a tényleges károkozó felel.

VIII.7. Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a GPS berendezésbe, vagy annak környezetébe 
történő beavatkozás esetén, vagy bármilyen fajta törésből, folyadék okozta károsodásból, 
szakszerűtlen beavatkozásból, természeti katasztrófából származó kárért.

VIII.8.  Megrendelő köteles biztosítani, hogy a szükségessé vált javítást a Szolgáltató által 
megbízott személyek elvégezhessék, akik e célból - a GPS berendezés műszaki javításához 
szükséges mértékben, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen - a gépjárművekben 
elhelyezett GPS berendezésekhez hozzáférhessenek.

VIII. 9. Felek Szolgáltató kártérítési felelősségének összegét maximalizálják a kárral érintett 
GPS berendezés tekintetében meghatározott mindenkori szolgáltatási havidíj százszorosában, 
tekintettel arra, hogy a kedvező szolgáltatási díj megállapítására e felelősségkorlátozás 
figyelembevételével került sor, összhangban a Ptk. rendelkezéseivel. Felek egybehangzóan 
kijelentik, hogy Szolgáltató vezető tisztségviselőit nem terheli semmilyen jogcímen felelősség 
Szolgáltató magatartásáért, a Ptk. 6:141. § rendelkezéseinek Szolgáltatóval tekintetében 
történő alkalmazást kizárják. Felek kifejezetten lemondanak - a törvény által lehetővé tett 
körben - arról, hogy-a másik-^Fél-vezető-t4&z-tségviselőjével szemben a jelen Keretszerződéssel 
összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A másik Fél vezető 
tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhatnak.

IX. ALVÁLLALKOZÓK

IX. 1. Szolgáltató jogosult jelen Keretszerződés bármely kötelezettsége teljesítéséhez 
alvállalkozót igénybe venni.

IX. 2. Felek megállapodnak, amennyiben Szolgáltató alvállalkozót vesz igénybe, akkor 
tevékenységéért, munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

X. VIS MAIOR

X.l.  Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és 
jelen Keretszerződés teljesítését befolyásolja, a Keretszerződés szempontjából vis maiornak 
tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.).

X. 2; Amennyiben a vis maior 15 napnál hosszabb idővel késleltetné a Keretszerződés 
teljesítését, úgy a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Keretszerződésben szükséges 
módosításokat. Amennyiben a Felek a módosításban megegyezni nem tudnak, akkor a 
Keretszerződés eredeti formájában érvényes továbbra is.

XI. REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT

XI.1. Felek a Keretszerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni.

XI.2.  Felek megállapodnak, hogy ha a jelen Keretszerződéssel kapcsolatban felmerült bármely 
vitás kérdést az egyik Fél erre irányuló írásbeli felhívásának a másik Fél által történő 
kézhezvételét követő 30 napon belül tárgyalásos úton nem sikerült rendezni, akkor jelen 
Keretszerződésből vagy azzal összefüggésben, különösen annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogviták 
tekintetében, értékhatártól függően és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, alávetik 
magukat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

XI.3. Jelen Keretszerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben 
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a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezése, 
irányadóak.

XII. KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

XII.l.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Keretszerződés, illetőleg a hatálya alá tartozó 
egyedi Webbase Szolgáltatási szerződések az irányadó határozott idő leteltét megelőzően 
kizárólag a Szolgáltató vagy a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása útján szüntethető 
meg a szerződésszegést elszenvedő Fél által a szerződésszerű állapot helyreállítása érdekében 
küldött, ésszerű határidőt meghatározó felszólítás eredménytelensége esetén mindaddig, 
ameddig a felmondásra okot adó körülmény fennáll, A határozott idő leteltét követően a felek 
rendes felmondással 30 napos felmondási idővel mondhatják fel a szerződést. A jelen 
Keretszerződés bármely jogcímen történő megszüntetése a hatálya alá tartozó valamennyi 
egyedi Webbase Szolgáltatási szerződés hatályát megszünteti.

Amennyiben a jelen Keretszerződés megszűnésének idején valamely eszköz tekintetében a 
in.l. pontban meghatározott idő még nem telt le, úgy ezen eszközök tekintetében az alábbi,
XII.2.  pont alkalmazásának van helye. A jelen Keretszerződés bármely jogcímen történő 
megszüntetése a hatálya alá tartozó valamennyi egyedi Webbase Szolgáltatási szerződés 
hatályát megszünteti.

XII.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen Keretszerződés, 
illetőleg bármely egyedi Webbase Szolgáltatási szerződés tekintetében irányadó határozott idő 
letelte előtt bármely jogcímen a jelen Keretszerződés, vagy bármely egyedi Webbase 
Szolgáltatási szerződés megszüntetését kezdeményezi, illetőleg e szerződések bármelyike az ő 
érdekkörében felmerülő, vagy neki felróható okból szűnik meg, úgy köteles a meghatározott 
idő leteltéig fennmaradó szolgáltatási díjat eszközönként Szolgáltató részére megfizetni. A 
jelen pontban foglaltak nem alkalmazhatók abbap-az-esetbeix ha a jelen Keretszerződés 
megszűnésére a Ili.2. pont 2. bekezdésében foglalt okból kerül sor. •

XII.3. Felek a Keretszerződést azonnali hatállyal a következő esetekben mondhatják fel;

a. ha a szerződő Felek közül a Megrendelő vagy a Szolgáltató a Keretszerződésben 
rögzített kötelezettségeit súlyosan, vagy ismételten megszegi.

b. ha a szerződő Felek egyikének felszámolását jogerősen elrendelik, illetve 
végelszámolási eljárás hatálya alá kerül.

c. Bármely fél az őt a jelen Keretszerződés alapján terhelő együttműködési 
kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan 
magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

Megrendelő abban az esetben is jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben;

a. Szolgáltató a szerződéses kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladó 
késedelembe esik, hacsak a Megrendelő ennél hosszabb póthatáridőt nem biztosított a 
részére;

b. Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott valamely egyéb kötelezettségével 
késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott 
ésszerű póthatáridőre sem teljesíti;

c. Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan 
teljesíti és - amennyiben a hiba orvosolható - azt a Megrendelő által a jelen szerződés

meghatározott ésszerű póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

d. Szolgáltató a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi, 
és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, 
feltéve, hogy Szolgáltató a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés 
szerint meghatározott ésszerű póthatáridő alatt nem orvosolja;

XII.4. A rendes, vagy az azonnali hatályú felmondást írásba kell foglalni és személyesen.
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yrral vagy ajánlott küldeményben kell kézbesíteni.

.n.5. A jelen Keretszerződés, illetőleg a hatálya alá tartozó bármely egyedi Webbase 
Szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a Megrendelőnek a Szolgáltató tulajdonában lévő 
GPS berendezésekre fennálló használati joga megszűnik. Ez esetben a Megrendelő köteles a 
GPS berendezés és az opcionális eszközök kiszerelésének lehetőségét biztosítani a felmondási 
idő lejártáig, e célból Megrendelővel a kapcsolatot felvenni, időpontot egyeztetni, a 
gépjárműveket a kiszerelés elvégzése érdekében Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a 
berendezéseket, azok tartozékaival és okmányaival együtt a Szolgáltató részére átadni. Felek 
megállapodnak, hogy a kiszerelési díj mértéke 3.000 Ft + ÁFA (azaz háromezer forint + ÁFA) / 
kiszerelés, és további 100 Ft + ÁFA (azaz száz forint + ÁFA) / km kiszállási költség Budapest 
területén kívül. A kiszállás költsége Budapest területén belül 5.000 Ft + ÁFA (azaz ötezer forint 
+ ÁFA) alkalmanként. A GPS berendezés kiszereléséig a szolgáltatási díjak fizetési 
kötelezettsége fennáll.

XII.6. A szerződés megszűnését megelőző 30 nappal a Felek egyeztetnek a GPS berendezések 
visszaszolgáltatása tekintetében.

XII.7. Felek az elállás gyakorlásának jogát az időbeli hatályra való figyelem nélkül kölcsönösen 
kizárják.

XII. 8. A XII.2., valamint a XII.5. pontban foglaltak alkalmazásának van helye abban az 
esetben is, ha a jelen Keretszerződés Megrendelő által jogellenes módon, illetőleg Megrendelő 
szerződésszegése következtében Szolgáltató által kerül megszüntetésre.

XIII. ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS

XIII.1. 
A Szolgáltató titoktartásra kötelezett, és a Megrendelő írásba foglalt, előzetes egyetértése 
nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot 
vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a 
szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a szerződés 
időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen szerződésben nincs máshogy 
meghatárózva. Megrendelő egyúttal tájékoztatja Szolgáltatót arról, hogy működése 
átláthatóságának teljeskörű biztosítása érdekében, önkéntes vállalása alapján, honlapján 
(www.kemenysepro.hu) teljes egészében közzéteszi az általa megkötött polgári jogi 
szerződéseket, mely közzétételi eihatározás jelen szerződésre is kiterjed. Megrendelő a 
szerződések közzététeie kapcsán kötelezettséget vállal az abban található esetleges személyes 
adatok - ide nem értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő nyilvános adatait - 
kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával Szolgáltató teljes és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján Megrendelő honlapján 
történő publikálásához.

XIII. 2. Felek kötelesek biztosítani, hogy fenti titoktartási kötelezettséget vezető 
tisztségviselőik, munkavállalóik, illetve a velük bármilyen jogviszonyba került más személyek 
(alvállalkozók, ügynökök és egyéb harmadik személyek) is teljesítsék.

XIV. KAPCSOLATTARTÓK, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

XIV.l.  Jelen Keretszerződéshez kapcsolódó írásbeli utasításokat és egyéb értesítéseket az egyes 
Felek esetében az alábbiakban rögzített kapcsolattartók felé kell, magyar nyelven megtenni, 
telefaxon, e-mail-en, ajánlott és tértivevényes postai küldeményként vagy személyes kézbesítés 
útján. Amennyiben küldemény átvételét a címzett megtagadta, vagy az a feladóhoz nem kereste 
jelzéssel érkezik vissza, vagy a kézbesítés sikertelensége a címzett érdekkörében felmerülő okból 
ered, úgy az a feladástól számított 5. napon kézbesítettnek minősül. A tértivevény külön 
szolgáltatással megküldött küldeményt abban az esetben is szabályszerűen kézbesítettnek kell 
tekintetni a fentieknek megfelelően, amennyiben az a címzettnek a lakhelye, illetőleg 
cégnyilvántartásban szereplő székhelyére történő megküldése esetén a feladóhoz a 335/2012. 
(XII.4.) Kormányrendelet 24. §, valamint 25. § (1) bekezdés b)-g) pontjaiban meghatározottak 
szerint, vagy az 1. fordulat kivételével a 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján érkezik vissza.
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Szolgáltató kapcsolattartója
Ügyfélszolgálat
Telefon: 1/283-0740, 1/283-0741
Fax: 1/283-1156
E-mail: uqvfelszolqalat@secretcontrol.hu

Szolgáltató üzletkötője:
Név: Máté Zsuzsanna szaktanácsadó
Mobil: +36 20 379 8254 
E-mail: matezs@seeretcontrol.hu

Megrendelő kapcsolattartója:
Név: Jakus Gábor
Mobil: + 36 20-5075372
E-mail: jakus.gabor@kemenysepro.hu

Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás aláírására jogosult:
Név: Schild László (vagy meghatalmazottja)
Mobil: +36 70 331 1816
e-mail: schild.laszlo@kemenysepro.hu .

Megrendelő pénzügyi kapcsolattartója:
Név: Kovács István
Telefon: + 36 20 890 1776
E-mail: kovacs.istvan@kemenysepro.hu

XIV.2. Felek jelen Keretszerződés hatálya alatt kötelesek gondoskodni arról, hogy megfelelő 
szakmai képzettséggel rendelkező kapcsolattartó személyek áiljanak a másik Fél 
rendelkezésre.

XIV.3. Bármelyik Fél kijelölhet más kapcsolattartó személyeket, azonban erről haladéktalanul 
írásban értesítenie kell a másik Felet, a kijelölt kapcsolattartó személy nevének és az 
elérhetőségére vonatkozó információk megjelölésével. Ennek elmaradása esetén a fenti adatok 
szerint küldött értesítés az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek, hatályosnak tekintendő.

XIV.4. Szolgáltató a folyamatos technikai fejlesztéseit a piaci igények, és visszajelzések 
alapján hosszútávon tervezi, melynek eredményeiről tájékoztatja a Megrendelőt.

XIV. 5. Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben a hatóságok működési 
jogaikat korlátozzák, vagy visszavonják.

XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XV. 1. Felek a jelen Keretszerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek, azaz kötelesek 
egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen Keretszerződés 
szerződésszerű teljesítésének eredményességét, vagy határidőre történő elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelősséggel 
tartozik.

XV.2.  Jelen Keretszerződés és mellékletei tartalmazzák az Megrendelő és a Szolgáltató közöltjeién 
Keretszerződés tárgyában létrejött teljes megállapodást, amely valamennyi e tárgyban megkötött 
korábbi megáilapodás és kötelezettségvállalás helyébe lép. A Felek közt a jelen szerződés 
tárgyára vonatkozó valamennyi korábbi megállapodás és nyilatkozat a jelen Szolgáltatási 
Keretszerződés létrejöttével egyidejűleg hatályát veszti.

XV.3. Jelen Keretszerződés és mellékletei módosítására csak a Felek kifejezett írásbeli 
megállapodása alapján kerülhet sor.

XV.4. Amennyiben jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné 
válik, az nem érinti a Keretszerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a 
Felek lehetőleg olyan rendelkezéssel váltják ki, amely a lehető legközelebb áll a felek eredeti 
szándékához, kivéve, ha az érvénytelen rész a Keretszerződés egészét teszi érvénytelenné.
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5. A jelen Keretszerződést érintő valamennyi nyilatkozat érvényesen csak magyarul tehető 
ag. Külföldi joghatóság alá tartozó, illetőleg magyartól eltérő anyanyelvű Megrendelő nem 

livatkozhat a Szolgáltató által a magyartól eltérő nyelven megtett nyilatkozatnak az 
érvénytelenségére, amennyiben az a joghatósága, illetőleg anyanyelve szerinti nyelven lett 
megtéve.

XV. 6. Felek a Webbase Szolgáltatási Szabályzat 4.1.14 pontjaiban foglalt rendelkezések 
alkalmazását jelen jogviszony keretében kizárják.

XVI. KERETSZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK
XVI.1. Jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Részletes műszaki és szolgáltatási leírás
2. számú melléklet: Szolgáltatási, telepítési és egyéb díjak
3. számú melléklet: Webbase Szolgáltatási Szabályzat

(letölthető: http://secretcontrol.hu/wp-content/uploads/2018/ll/webbase-aszf.pdf)

4. számú melléklet: Webbase Szolgáltatási szerződés
5. számú melléklet: Kezelési Utasítás
6. számú melléklet: Javítási díjjegyzék

Felek jelen Keretszerződést annak átolvasását és közös értelmezését követően, mint ügyleti 
akaratuknak mindenben megfelelőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag 
aláírják.

Jelen Keretszerződés 3 példányban magyar nyelven készült, amelyből Megrendelőnek kettő. 
Szolgáltatónak egy eredeti magyarnyeLvíp-élclány^van a birtokában.  

Kelt: Budapest, 2020. 

Kovács Balázs Norbert 
ügyvezető 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft.

Megrendelő

)ltán / Varga László 
Ügyvezető

Secret Control GPS Kft.
Szolgáltató

FŐKÉTÜSZ KFT 
1145 Bp. XIV.
Szugló u. 9-15 *

Dátum; 2020 OKI 09.

ÜGYINTÉ.ZÖ: 
Melléklet: db irattári 

tételszám;
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1. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez

I. A már Megrendelő birtokában lévő berendezések gépjárművenként

I/l. Alapeszközök

■ Navsky Nova központi egység

■ GPS és GSM antenna

■ Kiegészítő akkumulátor

■ Secret Control GPS Kft. által biztosított SÍM kártya

■ adattelefon

■ A parkoláshoz szükséges LCD nyomógombos tasztatúra

II. A Szolgáltató által biztosított Webbase szolgáltatások:

■ A  internetes felület szolgáltatásaiwww.webflotta.hu

■ Webbase Professional Online GPRS adatkapcsolat, belföldi, 1 perces mintavételezéssel 

 7x24 ófás)

■ Szöveges és valós idejű térképes megjelenítés

■ Belföldi díjcsomag esetén utcaszintű Magyarország térkép

■ Nemzetközi díjcsomag esetén nemzetközi EU térkép

■ Pillanatnyi pozíció meghatározás

■ Útnyilvántartás

■ NAV formai és alaki előírásai szerint kialakított elektronikus menetlevél készítés (havi 

megküldése Megrendelő részére elektronikus formában)

■ Utólagos útvonalkövetés

■ Sebesség adatok elemezhetősége

■ Objektumdefiniálási lehetőség

■ Gyújtásjel, és egyéb jelek figyelésének képessége

■ Szabotázsvédelem, szabotázsjelzés

■ EasyGo

■ Webes admin felület biztosítása megrendelő részére

■ Megadott e-mail címre menetadatok automatizált kiküldése havi rendszerességgel:

jakus.gabor@kemenysepro.hu
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2. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez 
SZOLGÁLTATÁSBA BEVONT JÁRMŰLISTA

1 33z : Rc-nd.s?.c.?m/alv?í7szán;

1 LKB-503 / WV12227H29H021591 Volkswagen Transporter LCD tasztatúra Professional
2 LXK-992 í WFOTXXERPTBT96692 Ford Transit LCD tasztatúra Professional
3 LXK-993 / WFOTXXERPTBT96704 Ford Transit LCD tasztatúra Professional
4 MEX-716 / ZFA26300009198873 Fiat Dobio LCD tasztatúra Professional
5 MEX-717 ! ZFA26300009192132 Fiat Dobio LCD tasztatúra Professional
6 MEX-718 / ZFA26300009199348 Fiat Dobio LCD tasztatúra Professional
7 MEX-719 ! ZFA26300009198209 Fiat Dobio LCD tasztatúra Professional
8 MEX-720 ! ZFA26300009209555 Fiat Dobio LCD tasztatúra Professional
9 MEX-721! ZFA26300009208355 Fiat Dobio LCD tasztatúra Professional

10 MGT-070 / WFOTXXTTPTCL54669 Ford Transit LCD tasztatúra Professional
11 MGT-072 ! WFOTXXTTPTCE29666 Ford Transit LCD tasztatúra Professional
12 MGT-073 ! WFÖTXXTTPTCE29668 Ford Transit LCD tasztatúra Professional
13 MUZ-912 ! VF1CR2VOH47459254 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
14 MUZ-913 / VF1CR2VOH46264180 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
15 MUZ-914 / VF1CR2VOH44582106 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
16 MUZ-915 / VF1CR2VOH44746552 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
17 MUZ-916 ! VF1CR2VOH45173756 Renault Clio LCD tasztatúra Professional

.... 18 MUZ=917./VElCR2VQtí449751S6---^ Renault Clio ......... ..  .. ........ LCD tasztatúra Professional
19 MUZ-918 ! VF1CR2VOH44477047 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
20 MUZ-919 ! VF1CR2VOH45273572 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
21 MUZ-920 / VF1CR2VOH43045965 Renault Clio LCD tasztatúra Professional
22 PGL-908 ! WV1ZZZ2KZHX154420 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
23 PGL-909/WV1ZZZ2KZHX157952....... Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
24 PGL-910 / WV1ZZZ2KZHX154438 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
25 PGL-911 / WV1ZZZ2KZHX154603 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
26 PG L-912 / WV1ZZZ2KZHX154859 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional

21 PGL-939 / WV2ZZZ7HZJH001305 Volkswagen Transporter T6 
Kombi LCD tasztatúra Professional

28 PGL-940 / WV2ZZZ7HZHH175527 Volkswagen Transporter T6 
Kombi LCD tasztatúra Professional

29 PGL-941 / WV2ZZZ7HZJH001479 Volkswagen Transporter T6 
Kombi LCD tasztatúra Professional

.. ..30 PGL-942 / WV2ZZZ7HZJH001514 Volkswagen Transporter T6 
Kombi LCD tasztatúra Professional

31 PGL-943 / WV2ZZZ7HZJH002560 Volkswagen Transporter T6 
Kombi LCD tasztatúra Professional

32 PGL-945 / WV2ZZZ7HZJH002607 Volkswagen Transporter T6 
Kombi LCD tasztatúra Professional

33 PHW-651! WV1ZZZ2KZHX157959 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
.... 34 PHW-652 / WV1ZZZ2KZHX154480 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional

35 PHW-653 / WV1ZZZ2KZHX154493 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
36 PHW-654 / WV1ZZZ2KZHX154506 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
37 PHW-666 ! WV1ZZZ2KZHX154575 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
38 PHW-667 ! WV1ZZZ2KZHX152447 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
39 PHW-668 ! WV1ZZZ2KZHX155331 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
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40 PHW-669 / WV1ZZZ2KZHX155217 Volkswagen Caddy LGD tasztatúra
41 PHW-671 / WV1ZZZ2KZHX155189 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra ProL
42 PHW-672 / WV1ZZZ2KZHX155136 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Profes
43 PHW-673 ! WV1ZZZ2KZHX155104 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra ProfessK
44 PHW-674 ! WV1ZZZ2KZHX154563 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Profession,
45 PHW-678 / WV1ZZZ2KZHX153432 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
46 PHW-679 ! WV1ZZZ2KZHX153393 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
47 PHW-680 / WV1ZZZ2KZHX152479 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
48 PHW-681 / WV1ZZZ2KZHX152472 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
49 PHW-682 / WV1ZZZ2KZHX155700 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
50 PHW-683 ! WV1ZZZ2KZHX155586 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
51 PHW-684 / WV1ZZZ2KZHX155583 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
52 PHW-685 ! WV1ZZZ2KZHX155478 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
53 PHW-686 ! WV1ZZZ2KZHX153445 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
54 PHW-687 / WV1ZZZ2KZHX152488 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
55 PHW-688 / WV1ZZZ2KZHX152513 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
56 PHW-689 / WV1ZZZ2KZHX152519 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
57 PHW-690 ! WV1ZZZ2KZHX152955 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional

58 PHW-691! WV2ZZZ7HZHH175477 Volkswagen Transporter T6 
Kombi 4x4

LCD tasztatúra Professional

59 PHW-692 ! WV2ZZZ7HZHH176337 .... Volkswagen Transporter T6 
"■KombT4x4 ■..... LCD.tasztatúra Professional

60 PHW-693 / WV2ZZZ7HZHH176962
Volkswagen Transporter T6 
Kombi 4x4

LCD tasztatúra Professional

61 PHW-802 ! WV1ZZZ2KZHX153452 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
62 PHW-803 ! WV1ZZZ2KZHX152973 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
63 PHW-804 ! WV1ZZZ2KZHX153184 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
64 PHW-805 ! WV1ZZZ2KZHX154593 Volkswagen Caddy LCD tasztatúra Professional
65 PHW-806 / WV1ZZZ2KZHX157646 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
66 PHW-808 ! WV1ZZZ2KZHX158620 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
67 PHW-809 ! WV1ZZZ2KZHX158434 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
68 PHW-810 / WV1ZZZ2KZHX157449 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
69 PHW-819 / WV1ZZZ2KZHX160877 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
70 PHW-820 ! WV1ZZZ2KZHX161958 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
71 PHW-821! WV1ZZZ2KZHX161371 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
72 PHW-822 / WV1ZZZ2KZHX161333 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
73 PHW-823 ! WV1ZZZ2KZHX161920 Volkswagen Caddy 4x4 LCD tasztatúra Professional
74 RIM-125/ZFA22500006M68001 Fiat 225 Fiorino LCD tasztatúra Professional
75 RIM-126/ZFA22500006M68216 Fiat 225 Fiorino LCD tasztatúra Professional
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I. Telepítésre kerülő eszközök értéke

3. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez 
SZOLGÁLTATÁSI, TELEPÍTÉSI ÉS EGYÉB DÍJAK

A táblázatban szereplő árak és díjak nettó árak, az AFA-t nem tartalmazzák!
* új beszerelések esetén teljesítendő

Telepített eszközök Érték Telepítési díj*
GPS flottafelügyeleti 
rendszer LCD 
tasztatúrával

45.000,- Ft 12.000,- Ft

A jelen pontban meghatározott érték kizárólag a készülék megsemmisülése, pótlása, illetőleg a 
visszaszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén teljesítendő. FMS modul és ELMER 
üzemanyagmérő, illetőleg más opcionális eszközök esetén a 6. számú mellékletben foglaltak 
irányadók.

II. Havi szolgáltatási díjak

Qs futamidő ... ..Szolgáltatási díj
WB teljes körű flottafelügyelet 0-24 órás (12 hó) 3 250.-Ft / hó / jármű

A táblázatban szereplő díjak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

IV. Egyéb díjak: 

Átszerelés költsége másik járműbe: 15.000 Ft + ÁFA / db (ki- és beszerelés, melyből 3 000 Ft 
-t- Áfa/db a kiszerelés, 12 000 Ft + Áfa/db a másik járműbe történő beszerelés díja)*

Kiszállási díj Budapest területén belül: 5.000 Ft + ÁFA / alkalom
Kiszállási díj Budapest területén kívül: 100 Ft + ÁFA / km

A hétvégi, munkaszüneti és ünnepnapon teljesítendő munka esetén a díjak 150%-ának 
megfelelő díjra jogosult Szolgáltató.    
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4. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez
Webbase Szolgáltatási szerződés

□□□□□□onoúnnnnnrinnNév;Név;

Gfm:

Szül, idő, hely;

Név;

Mobil tel;

Név:

E-maH: Mobil tel.;

Típus;

Rendszám; [ Lízingelt Nem

Minden adatmező kitöltése kőtelező!

Atóírás dátuma; 20

Előfizető adatai:

Gépjármű adatai:

Szerződési feltételek: Opcionális szolgáltatások:

□□□□□□□□□□□□□□□«nn □□ nrj

Alulírott Előfizető és Számlafeetö (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 sajálkazű, céges előfizetés esetén cégszerű aláírásukkal hitelesítik, illetve tudomásul veszik, hogy az abban 
szereplő kötelezettségekért Megrendelők és a képviseletében eljáró szemnek) egyetemlegesen felelnek. Megrendelőka jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak 
ahhoz, hogy adataikata Szolgáltatóa jelen szerzödésselkapcso latban felhasználja, kezelje. Megrendelők kije lentik, hogy a Webbase rendszert működőképes álla pótban átvették.

Üzemanyag mérés; Gyári méröjj FMS vagy CAN BUSlJ Ka paci II v szonda' ) Atfolyásmérő FI

Alvázszám: uULjLjU_jLjLjL> 
sz'nU U U  LJ L J 0 Li! J U 0

Telepített SÍM:

Telepítő szerviz:
Szerződéstípusa: Új[ I Folytatólagost

Cégjegyzékszám; F Sf jj jt]!

Adószám; j If h H H jl

Elűfízatő pólttínya

WEBBASE SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Novatetöszán,: 20 □□ ! □□□[]□□ □□ DO
nrinnrjon oar.jegy: □□[!□□ Akdö: □□□□□□□□□□□□ 

 űz,e«6: □□□□□□□□□□□□

Keretszerződés J
Sotörazpnosítás Lj Céges/magán út elkülönítés Q Raktérajtó figyelés Pl Üzemóra mérés 

Csökkertetl gépjármüvédetem J Teljesköiti gépjárművédelem *'*^0 e-menetlevél {_J
Üzenetváltás sofőrrel Pj Vontatmány azonosítás 0 S£tfetyNet/ SafetyBOx/ TrackBox *'"0
Raktérhőmérséklet mérés LJ Garancia kiterjesztés 3 évre**

E-útdíj adatszolgáltatás l Fánk jelzés'*'* pj GPS parkolás'*" i PJ

Céges eli^aelés esetén minden esetben cégszerű aláírás szükséges. A szerződéshez kérjük csatolni az aláírási címpéldányL Amennyiben az aláíró nem Jogosulta cég 
képviseletére, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges! 

Aláírás dátuma: 20 □□ □□ Oü

íf r—t"UULjnLJDLjn Devizaszla.;n

noünaDnnnannnnnona

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□
Adószám:

Szerződés időtartama: 36 hó LJ 24 hó J j
Eszköz típusa; Start PJ Komplex j j 
Díjcsomag: EcOTomy PJ Professional P] 

International p f International Plus LP 
Negyedéves l j 

Féléves Pj Éves Pl 
Eszköz; Vásárolt [J Teszt *‘''PJ Egyébé*" f I 
Fizetési mód: CsekkpJ] Átutalás 0

UUŰLJLJUPJLjLJUuULJŰLJlJLJLJ 
f2l i nj 1} H ]fJP]FjTel(CLIP)auth.:lgenLJ 

no dooonrjn
azonos: □□□□IJOOOOLjOO'

Be,épésu.«: □□□□□□□□□□□□

CertUnion
TANÚSÍTOTT tCMOSZEt

ISO 9001
WEBBASE 
ey SECRET CONTROL

Szolgáltató  Élöfizetö  Számlaflzető
Secret Control GPS Kft. 1203 BudapesL Serény utca 4. Fax: +36-1 / 283-11-56
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5. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez
Kezelési Utasítások

LCD kezelési útmutató EasyGo használathoz 4.1 verzió

1. Főképernyő
Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyővel rendelkezik. A számbillentyűzeten megtalálhatóak 
0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció billentyűként szolgáinak. A főképernyőn látható a modul szoftver verziója. 
Ha nincs semmi hiba, vagy beérkezett új üzenet akkor a képernyő közepén látható egy óra, amely percenként jelzi az 
aktuális időt. Ha a központ GSM kapcsolata GPRS-es akkor a GPRS felirat jelenik meg a bal felső sarokban. Amikor 
gépjárműre gyújtás kerül, a modul automatikusan a sofőrkód kérésre vált.
Minden beírt érték a következő gyújtásráadásig megmarad, így nem kell minden alkalommal beírni ugyanazokat az 
értékeket. Az adatmezőket nem kell teljesen kitölteni, a rendszer kevesebb számjegyet is elfogad.

A főképernyőrői a "1" - "9" gomb bármelyikét megnyomjuk, a Főmenü képernyőt láthatjuk. Onnan léphetünk tovább 
az ott olvasható funkciókba.

2. ábra: főképernyő

3. ábra: Főmenü képernyő

A főképernyőrői a gomb megnyomásával lehet megnézni a bejövő SMS üzeneteket.
A főképernyőről az „0" gomb megnyomásával lehet az előre definiált jelzés üzeneteket kiválasztani és elküldeni.
A főképernyőről az gomb megnyomásával lehet az SMS írás funkcióba lépni.

2. Sofőr kód megadása
A sofőrazonosító kód 5 számjegyből áll. A gombbal lehet visszatörölni egy számjegyet. Az 5 számjegy beírása után 
a "#" gombbal lehet továbblépni. A modul megjegyzi a következő gyújtásráadásig az utolsó, beírt kódot.

A főmenü képernyőről az „1" gomb megnyomásával lehet belépni az azonosító kód megadásához.
A főmenü képernyőről a „2" gomb megnyomásával lehet a sofőr kódot kitörölni.
A főmenü képernyőről a „3" gomb megnyomásával lehet az összes kódot kitörölni.
A főmenü képernyőről a „4" gomb megnyomásával lehet belépni a menetlevél funkcióba, amely a közúti ellenőrzéshez 
szükséges adatokat ,Jau±aJjiiazza-_-____^^ ----------------- -——— 

1. ábra: billentyűzet kiosztás

1.Soförkód-kérés ■ . . 
2;ádförko?i t-örlé£..-.. • -j’ 
Í;hssze.s-kGO’.tÖtÍés- ■. ■

3. Szállított személyek száma
Itt lehet megadni a szállított személyek számát. A gombbal lehet visszatörölni egy számjegyet, a gombbal 
lehet továbblépni. A szállított személyek száma 0-99 lehet.

Iszernéívek száma:
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4. Szállítólevél száma
A szállítólevél maximum 8 számjegy lehet. A gombbal lehet visszatörölni egy számjegyet, a gombbal ped, 
eddig beírt adatokat lehet a központnak elküidehi. /

I
záilítolevél száma:

Ha a beírt sofőrkódot a központ azonosította és elfogadta, akkor a kijelző a főképernyőre vált, de ha a sofőrkód nem 
lett elfogadva, akkor az " Azonosítás sikertelen. Próbálja újra " üzenet jelenik meg a kijelzőn 5 másodpercre, majd ha 
a kódkérést a központ kezdeményezte, akkor újra a sofőrkód kérés jelenik meg a kijelzőn.

5. Sofőr kód törlése
A főmenü képernyőn a "2" gomb megnyomására törlődik a sofőrkód. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, amikor a 
sofőr leteszi az autót műszak végén, vagy ha átadja az autót egy másik sofőrnek. A megjelenő üzenet bármely gomb 
megnyomására eltűnik.

6. Az összes kód törlése.
A főmenü képernyőn a "3" gomb megnyomására törlődik a sofőrkód, a szállított személyek száma és a szállítólevél 
száma. A megjelenő üzenet bármely gomb megnyomására eltűnik.

I
7. Menetlevél
A főmenü képernyőről a "4" gomb megnyomásával lehet belépni a menetlevél funkcióba. A kijelzőn látható a gépkocsi 
rendszáma, valamint az aktuális dátum. Az alsó sorban mindig a helyzetnek megfelelő üzenetek jelennek meg.

A gombra / Tovább / az indulás képernyő jelenik meg, amin a következőket láthatjuk: 
Az indulás ideje és hogy honnan indultunk.

.........  /b;;

Az "5" gomb megnyomására megjelenik a sofőr neve és a szállított áru típusa.

Az "5" gomb megnyomására visszavált az indulás idejére és helyére.

A gombra / Tovább/ gombra az érkezés képernyő jelenik meg, amin a következőket láthatjuk: 
Az érkezés ideje, a megtett km, és hogy hová érkeztünk meg.

Verzió: 18. oldal 202



‘^'Ha vannak még menetlevél adatok, azokat a fent említett módon lehet megnézni mind addig, amíg a menetlevél 
végére nem érünk. Ekkor már nem látszik az alsó sorban a Tovább felirat.

■ 18:40 Érkezés Sííkrn

A "0" gombbal / Kilep / bármikor kiléphetünk a menetlevél funkcióból.

GPS alapú parkolás kezelési leírása

A parkolás menete általában:

Gyújtás levétel után az autó a koordináta alapján, alapesetben a szerver jelzi a 
gépjárművezetőnek, hogy parkolási övezetben tartózkodik. Ekkor, kérjük, indítsa el a parkolás 
kérést!
Fontos: ha az eszköz nem jelzi a parkolási övezetet, akkor is tartózkodhat parkolási zónában. 
Erről kérjük, győződjön meg és gondoskodjon más módon a díjfizetésről!
Ha a szerver elfogadja, akkor visszajelez, hogy a parkolás elindult, vagy elutasította a kérést. 
Ha elindul az autóval és megtesz minimum 250 m -t, a készülék automatikusan kilép a 
parkolási módból.

LCD Easy-go tasztatúra:

Parkolási övezetben:
10 másodpercenként 1-et csippan, az LCD-n a „Fizető park, övezet" felirat látható.

1. Vegye le a gyújtást.
2. Az LCD -n nyomja meg az 1-es gombot
3. írja be a sofőrkódját.
4. A felugró menüben megjelenik a Parkolás indítása felirat
5. Nyomja meg a négyes gombot, ekkor elindul a parkolás kérés folyamata:

Megjelenik a „Fizetés indítása" felirat

Figyelem! Amennyiben a parkolás aktív, 3-at csippan, ezzel „A fizető parkolás elindult".

Amennyiben a parkolás indítás sikertelen Idb hosszú sípolás hallatszik.

Diszpécserközpont:  
20 vagy 30/201-6603
20 vagy 30/242-4848
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6. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez

Javítási díjjegyzék

“‘íb.
:;bf

Tétel megnevezése

Eszköz 
nettó 
értéke

Nettó 
munkadíj

Számtasztatúra 10 000 4 000 /db
l-button sofőrazonosító egység 8 000 4 000 /db
LCD kijelzős egység 16 000* 2 000 /db
FMS modul 12 000 4 000 /db
ELMER üzemanyagmérő egység 10 000 4 000 /db

Javítási díjak
Garanciaidőn túli javítás rezsióradíja 5 000 /db
GPS központ kiszerelés 3 000 /db
GPS központ beszerelés átszerelésnél 12 000 /db
Akkumulátor 1500 /db
Akkumulátor csere 6 000 /db

. Szabotázs szál vissza kötés 5 000 ./db........
GPS antenna 6 000 /db
GPS antenna áthelyezés 4 000 /db
GPS panel csere 14 000 /db
GPS vevő csere 19 000 /db
GSM antenna ............ 4 000 /db
Biztosíték 400 /db
Navigációs hiba javítás ............ 10 000 /db
GPS központ (cseréhez, javítás esetén) 14 000 /db
Kommunikációs hiba javítás 1. 14 000 /db
Kommunikációs hiba javítás II. 8 000 /db
Gyújtás átkötés 8 000 /db

Kiszállási díjak
kiszállási díj Budapest / alkalmanként .. 5 000 /db
kiszállási díj vidék / utanként oda-vissza 100 /db
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SZOLGÁLTATÁSI TESZTELÉSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről a

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15., 
nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság a Cg 01 09 -466332 
cégjegyzékszámon; adószám: 12109584-2-42; képviseli: Kovács Balázs Norbert Ügyvezető 
önálló aláírási jogosultsággal

a továbbiakban: „Megrendelő"),

másrészről a

Secret Control GPS Kft. (székhely: 1203 Budapest, Serény u. 4.; adószám: 11922540-2-43; 
képviseletében: Varga Zoltán/Varga László Ügyvezető; a továbbiakban: „Szolgáltató") között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

A Felek a 2019. június 5, keltezésű, GPS és GSM technológiák felhasználásával kifejlesztett, 
gépjármű-logisztikai szolgáltatás tárgyában létrejött Tesztelési szerződés (a továbbiakban: 
„Tesztelési szerződés") időbeli hatályát meghosszabbítják úgy, hogy azok lejárati ideje 
2019. november 30.

1. A Tesztelési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 
hatályosak.

2. Jelen Tesztelési szerződés-módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Szolgáltatásba bevont gépjárművek listája

3. Felek jelen Tesztelési szerződés-módosítást annak átolvasását és közös értelmezését 
követően, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük 
útján jóváhagyólag aláírják.

A
Jelen Tesztelési szerződés-módosítás'^ példányban magyar nyelven készült, amelyből mind a 
két félnek egy-egy eredeti magyar nyelvű példány van a birtokában.

Kelt: Budapest, 2019. Kelt: Budapest, 2019.

Kovács Balázs Norbert 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
.................... Megrendelő

5.
Bp,, Serény u. 4.
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1. számú melléklet: Szolgáltatásba bevont gépjárművek listája

1 2017/05429 PHW-591 üzemelő 2020.02.18.
2 2017/05432 PHW-693 Üzemelő 2020.02.18.

2




