Online GPS Nyomkövető Szolgáltatás
Általános Szerződéses Feltételei

I. Szerződő felek
1.

2.

A szerződés a szolgáltatás üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő
(továbbiakban Előfizető), legalább 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú természetes, vagy
Magyarországon bejegyzett telephellyel rendelkező jogi személy, gazdasági társaság illetve annak képviselője között
jöhet létre.
Előfizető, illetve az Előfizető képviseletében aláírásra jogosult személy jelen szerződés aláírásával büntetőjogi
felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződésben megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és ha a
számlafizető jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ott szerződéskötésre aláírási jogköre van.

II. Szerződés tárgya
1.
2.

3.

A www.nemveszhetel.hu internet címen elérhető, GPS nyomkövető eszközök által küldött adatok központi tárolását
és interneten keresztüli lekérését lehetővé tévő rendszerhez való hozzáférés (a továbbiakban Szolgáltatás).
A Szolgáltatás csak az adatok tárolását, lekérdezését, illetve előfizető kijelölt Adminisztrátorának automatikus
értesítését teszi lehetővé, vagyis nem minősül sem biztonságtechnikai, sem személy vagy gépjárművédelmi
rendszernek.
Szolgáltatás használatához Előfizető részéről a Szolgáltatással kompatibilis GPS nyomkövető eszközök vagy
mobiltelefonok beszerzése szükséges.

III. Szerződés létrejötte, időtartama
1.
2.
3.

A szerződés telefonos, internetes vagy személyes megrendelés nyomán, Előfizető kezdeményezésére, mindenképp
csak írásban jöhet létre.
Jelen szerződést a felek a szerződés keltétől, vagy gépjárműbe szerelt nyomkövető eszközök esetén annak
beszerelésétől a szerződés adatlapján megjelölt időtartamig, vagy határozatlan ideig kötik.
Határozott időtartamú szerződés esetén a szerződés közelgő lejártáról Szolgáltató legalább 1 hónappal annak lejárta
előtt írásban értesti Előfizetőt. Ezt követően ha Előfizető a szerződés lejárta előtt legalább tizenöt nappal nem
értesíti Szolgáltatót arról, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződést, úgy a szerződés azonos fizetési
feltételek mellet, azonos időszakra automatikusan meghosszabbodik.

IV. Díjfizetés, késedelem, kötbér, árgarancia
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A szerződésben szereplő díjakat Előfizető, a szintén a szerződésben szereplő ütemezésben és módon, számla
ellenében köteles megfizetni Szolgáltató számára.
Előfizető késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamatot tartozik fizetni a késedelem időtartamára.
Előfizető 8 napnál nagyobb késedelme esetén, írásban történő értesítést követően Szolgáltató jogosult az Előfizető
szolgáltatáshoz való hozzáférését ideiglenesen korlátozni, vagy letiltani.
Előfizető 15 napnál nagyobb késedelme esetén, Szolgáltató jogosult felmondani a szerződést.
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközöket Előfizető az Szolgáltatótól szerzi be, és
Szolgáltató azokat késedelmesen szállítja le, úgy Szolgáltató azok árát a késedelembe esés minden megkezdett
hetére 10%-kal köteles csökkenteni, vagy előre fizetés esetén Előfizető számára visszafizetni.
Szolgáltató az on-line nyomkövető szolgáltatás szerződésben rögzített díját 1 évig garantálja, azt követően pedig a
mindenkori, a www.NemVeszhetEl.hu oldalon publikált aktuális listaárakra módosíthatja azt. Áremelkedés esetén
erről 30 nappal előre írásban értesíti Előfizetőt.
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V. Szerződés megszűnése
1.
2.
3.

A szerződést bármely fél indokolás nélkül harminc napos felmondási idővel írásban felmondhatja.
A másik fél szerződésszegése esetén azonnali felmondás is lehetséges.
A szerződés Előfizető részéről való felmondása esetén Szolgáltató nem köteles visszafizetni az előre befizetett
díjakat.

VI. Előfizető kötelezettségei
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Előfizető köteles a nyomon követett személyeket vagy a nyomon követett eszközöket használó személyeket
tájékoztatni a nyomkövetés tényéről. A rendszer a beleegyezésük nélkül nem használható. Kémkedésre való
felhasználás nem megengedett.
Előfizető a szolgáltatást nem értékesítheti tovább, nem ruházhatja át másra.
Előfizető csak abban az esetben állíthatja a nyomkövető eszközöket 4 perc 30 másodpercnél gyakoribb adatküldésre
(Szolgáltató szervere felé) ha erre Szolgáltató a szerződésben külön engedélyt adott.
Eszköz bérlése esetén annak állapotáért előfizető maximálisan felelős. Sérülés esetén a kárt Szolgáltató
automatikusan levonhatja az átvett kaucióból.
Előfizető értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adatainak megváltozásáról 15 napon belül köteles Szolgáltatót
értesíteni.
A nyomkövető eszközök használatából fakadó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a
gépjármű leállítására is alkalmas készüléket használ, a funkció aktiválása előtt Előfizető köteles előzetesen
meggyőződni arról, hogy a gépjármű éppen áll. A gépjármű váratlan, menet közben történő leállítása balesetet is
okozhat!

VII. Szolgáltató kötelezettségei
1.

2.

Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés aláírását, vagy gépjárműbe szerelt nyomkövető eszközök esetén annak
beszerelését követően, határozott időtartam esetén a futamidő lejártáig, határozatlan időtartam esetén a szerződés
felmondásáig a szerződés adatlapján szereplő áron biztosítja a szolgáltatást.
Amennyiben Előfizető a szolgáltatásra való előfizetéssel együtt GPS nyomkövető eszközöket is vásárol
Szolgáltatótól, és a szükséges információkat valamint SIM kártyákat előre Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, úgy a
készülékek konfigurációját Szolgáltató elvégzi. Egyéb esetben ezt Előfizetőnek kell megtennie.

VIII. Rendelkezésre állás, szolgáltatási garancia, eszközök jótállása
1.

2.

3.

4.

5.

Szolgáltató a szerződés keretében a szolgáltatás 98,5%-os elérhetőségét vállalja, ami éves átlagban értendő,
valamint nem tartoznak bele az előzetesen bejelentett karbantartások, illetve a szolgáltató önhibáján kívüli,
harmadik fél érdekkörében bekövetkező meghibásodásból eredő szolgáltatás-kiesések.
A rendszer a rögzített adatokat legfeljebb 60 napig visszamenőleg tárolja, illetve az adatokról Szolgáltató hetente
teljes biztonsági mentést készít. Amennyiben Előfizetőnek visszamenőleg hosszabb távra szükségesek az adatok, úgy
a szolgáltatás részét képező adat-exportálási funkció segítségével azok lementéséről Előfizetőnek kell gondoskodnia.
Szolgáltató a Szolgáltatás fenntartását
a. határozott idejű szerződés esetén annak lejártáig,
b. határozatlan idejű, havidíjas szerződés esetén fizetési ütemtől függetlenül a szerződés aláírását követő 1
évig,
c. örökös, havidíj-mentes hozzáférést adó konstrukció esetén a szerződés aláírását követő 2 évig
garantálja. Ennek megszegése esetén Szolgáltató a Szolgáltatásért Előfizető által minden addig, valamint minden
előre kifizetett díjat köteles visszafizetni.
Szolgáltató részéről nem minősül a VIII.3. pont megszegésének, amennyiben a Szolgáltatást jogutódjának, vagy egy,
azt minimum azonos minőségben és funkcionalitással nyújtani képes Szolgáltatónak adja át, és amennyiben ezzel
kapcsolatban Előfizetőnek semmilyen többletköltsége sem származik.
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközöket Előfizető az Szolgáltatótól szerzi be, azok
megvásárlása külön, a szolgáltatástól független tranzakciónak minősül, még ha a számlázás egyben történik is.
Vagyis:
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a.

6.

Az eszközökhöz nem kötelező az Szolgáltató nyomkövető szolgáltatására folyamatosan előfizetni, az az
eszközöktől függetlenül felmondható, továbbá az eszközök a továbbiakban más szolgáltatónál vagy
önállóan is használhatóak.
b. Az eszközökre vonatkozó jótállási feltételek is a szolgáltatás előfizetésétől függetlenül, azok jótállási jegyén
részletezettek szerint érvényesek.
c. Szolgáltatás felmondása esetén Szolgáltató nem köteles visszavásárolni a szolgáltatás igénybe vételéhez
tőle vásárolt eszközöket.
A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközöket Előfizető akár saját maga, más forrásból is biztosíthatja ill.
bármikor szabadon lecserélheti azokat (amennyiben azok kompatibilisek Szolgáltató szerverével).

IX. Felelősség
1.

2.
3.

4.

Szolgáltató kizárólag szolgáltatás elérhetőségéért, illetve annak a VIII.1. pontban meghatározottnál nagyobb
mértékű, önhibájából való kieséséért felelős, legfeljebb a szolgáltatási díj mértékéig, időarányosan. Kivételt képez a
VIII.3. pontban megfogalmazott, magára a Szolgáltatás fenntartására vonatkozó garancia.
Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használatához szükséges más szolgáltatások (pl. mobil internet előfizetés)
igénybe vételéből fakadó költségekért, vagy ezen szolgáltatások kieséséből fakadó károkért.
A rendszerben végzett módosítások, fejlesztések a későbbiekben szükségessé tehetik az eszközök újrakonfigurálását, melyet Előfizetőnek kell elvégeznie és többletköltségekkel (pl. SMS díjak) járhat. Ezeket a díjakat,
valamint az átkonfigurálás elmaradásából fakadó szolgáltatás-kiesést, az abból fakadó esetleges károkat Szolgáltató
nem köteles megtéríteni Előfizető számára.
A nyomkövető szolgáltatás jogszerű felhasználásáért teljes mértékben Előfizető a felelős.

X. A szolgáltatás üzemeltetője
1.

A www.nemveszhetel.hu internet címen elérhető szolgáltatás kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője Riczkó Zoltán
Ferenc egyéni vállalkozó.
Székhely, levelezési cím:
Bankszámlaszám:
Adószám:
E.v. ig. sz.:
Váll.ny.sz..:
Kapcsolattartó e-mail cím:

2220 Vecsés, Szondi u. 76/b
10700615-62284167-51100005
63802601-2-33
ES-605114
7481396
info@nemveszhetel.hu

XI. Adatvédelem
1.
2.
3.

Előfizető a szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Szolgáltató tárolja, kezelje, ellenőrizze a szolgáltatás nyújtásához
szükséges adatait.
Felek a szerződés keretében tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelik, szükség esetén a
Rendőrség nyomozó szervei kivételével harmadik fél számára nem adják tovább.
Szerződés bármely okból fakadó megszűnése esetén Szolgáltató jogosult és köteles azonnali hatállyal törölni a
szolgáltatás kapcsán tárolt minden adatot.

XII. Egyéb rendelkezések
1.

2.

3.

Felek kölcsönösen írásbeli értesítésnek fogadják el az egymásnak a szerződésben szereplő cím(ek)ről és cím(ek)re
küldött e-mail üzeneteket, amennyiben a címzett annak tudomásul vételét 8 napon belül szintén e-mailben
visszaigazolja.
Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén
kívüli, elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekinthető pl.: természeti katasztrófa, tűz, áradás,
hatóság rendelkezése, sztrájk valamint Szolgáltató hatókörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodása.
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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