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Szolgáltatási szerződés a GPS jármű/flotta követéshez 

Amely létrejött egyrészről: az In-Kal GPS Kft. (H-1142 Budapest, Kassai u. 152.) mint szolgáltató 

(a továbbiakban: Szolgáltató) másrészről: név: …………...................... cím: ……………………….. 

mint Előfizető/Számlafizető (a továbbiakban: Előfizető/Számlafizető) között a mai napon, az alábbi 

feltételek mellett.  

1. Előfizető/Számlafizető az 1. számú melléklet című előfizetői adatlapokon szereplő, járműveire 

megrendeli az In-Kal GPS Kft. internetes nyomkövető távfelügyeleti szolgáltatását, melyet Szolgáltató 

a Szolgáltatási Szabályzat, (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK) és a Szolgáltatási szerződés 

szerint biztosít.  

2.  A szolgáltatás havi díja járművenként a kétéves szerződésnél:  

Belföldön: …………...-Ft. + ÁFA. 

Belföldön és külföldön is egyaránt: ……………. + ÁFA. 

A GPS termék ára meghatározott határidejű szerződés esetében ……-Ft + ÁFA járművenként.  

A termék beszerelési ára: ……………………Ft. + ÁFA/db.  

Előfizető/Számlafizető aláírásra jogosultja, aláírja a szolgáltatási szerződést, amellyel tulajdonképpen 

meg is rendeli a fedélzeti egységek beszereléseit is Szolgáltatótól.   

 A termék(ek) beszerelt ára a …. járműre: ……….Ft. + ÁFA,  

azaz ………………………………………. Ft. + ÁFA 

 A GPS fedélzeti egységek és tartozékaiknak, valamint a beszereléseknek az árait, tartalmazó számlát 

Előfizető/Számlafizető a szerződés aláírása után kapja meg, amelyet a beszerelés(ek) előtt átutalással 

teljesít. 

 A havidíjfizetések naptári negyedévenként egyben, előre történnek a Szolgáltató számlája alapján. A 

hónap 16. naptári napjától aktivált járművek után a tárgyhónapra 50 %-os díj fizetendő, amelyről a 

beszerelést (aktiválást) követően küld számlát a Szolgáltató.  

(Azonosítószámot majd Szolgáltató ad, amellyel összerendelődnek az Előfizető/Számlafizető és a 

távfelügyelt járművek adatai.) 

3.  A szolgáltatási díj tartalmazza a járművekbe szerelt SIM kártyák árát, illetve az előfizetési és a 

GPRS kommunikáció költségeit. 

 

4. Előfizető/Számlafizető a fizetendő havidíjakat negyedévente egyszerre, előre fizeti meg 

Szolgáltatónak. 

 

Az összes fizetendő szolgáltatási díj:  ….db járműre ………………..- Ft + ÁFA / negyedév, melyet a 

számla kiállításától számított 10 napon belül Szolgáltató bankszámlájára az Előfizető/Számlafizető 

köteles befizetni. 

5. Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy a jelen szerződést a járművekre minimálisan a szerződés 

aláírásától számított 2 éves hűségnyilatkozattal, határozott időtartamra köti.  
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6. Ha az Előfizető/Számlafizető e szerződés lejárta előtt legalább 15 (tizenöt) nappal nem értesíti 

írásban Szolgáltatót arról, hogy a jelen szerződés meghosszabbítását nem kívánja, úgy a jelen 

szerződés határozatlan időtartamúvá alakul át, az addig fizetett havidíjakkal.  

A havidíjakat a SZOLGÁLTATÓ minden évben, az előző évi infláció maximum 2/3 részével 

egyoldalúan módosíthatja. 

 

7.  A határozatlan idejű szerződést bármelyik fél a hónap végére, legalább 30 (harminc) napos 

felmondási határidővel írásban felmondhatja. 

 

8. Előfizető/Számlafizető jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató 

folyamatosan, neki felróható okból 3 (három) napot meghaladóan az internetes nyomkövető rendszert 

nem üzemelteti.  

 

9. Átalakulhat a jelen szerződés a hűségidő lejárta után, ha egy Gépjármű tulajdonjogát átruházzák 

harmadik személyre, de Előfizető/Számlafizetőnek tartozása nincs. A szerződés megszűnésének 

időpontja annak a hónapnak az utolsó napja, amelyikben Előfizető/Számlafizető a Szolgáltató részére 

a gépjármű forgalmi engedélyének vagy fénymásolatának bemutatásával igazolja a 

tulajdonosváltozás megtörténtét. Ha a jármű új tulajdonosa nem köt szerződést Szolgáltatóval 15 

napon belül, vagy az eredeti Előfizető/Számlafizető nem kéri a fedélzeti egység és tartozékai, 

átszerelését egy másik járművébe, (a szerződött időszak lejárta előtt), akkor a GPS készülékben levő 

SIM kártyát köteles kiszerelni, és Szolgáltatónak visszaküldeni. (Az új tulajdonos, a járműben levő 

berendezésre megkötheti a kívánt időtartamú szerződést.) 

 

10. Amennyiben Előfizető/Számlafizető a számlában szereplő díjakat az ott jelzett fizetési határidő 

lejáratáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, és 

mindennemű felelősséget elhárítani. A fizetési késedelembe esés után a Szolgáltató írásbeli 

felszólítást küld 15 napos fizetési határidővel Előfizető/Számlafizetőnek. Előfizető/Számlafizető 

fizetési késedelmekor, a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot tartozik fizetni 

Szolgáltatónak.  

 

11. Ha a szolgáltatásnyújtás felfüggesztődik, Szolgáltató még továbbra is gyűjti és archiválja a 

járművek adatait, és ha a tartozást Előfizető/Számlafizető kifizette, akkor az archivált adatokat 

megkapja, azaz letöltheti a Szolgáltatótól. 

 

12. Előfizető/Számlafizető vállalja, hogy ha jelen szerződés a határozott időtartam lejárta előtt 

bármely oknál fogva – ide nem értve a 7., 8., pontban foglaltakat –, megszűnik, akkor a vállalt 

hűségidőből fennmaradó hónapokra is köteles járművenként a havidíjakat Szolgáltatónak egy 

összegben megfizetni 15 napos fizetési határidőn belül.  
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13. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szerződést, azonnali 

hatállyal felmondani.  

 

14. Ha Előfizető/Számlafizető nem fizeti ki az összesített számlát, Szolgáltató a tartozások 

beszedésével, követeléskezelő céget bízhat meg. 

 

15. Alulírott Előfizető/Számlafizető az 1. számú mellékletet, (Adatlapot), a jelen szolgáltatási 

szerződést, és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elolvasta, a leírtakat megértette, 

tudomásul vette, és mint akaratával mindenben megegyezőket aláírta, és mindenből egy eredeti 

példányt átvett. 

 

16. Előfizető/Számlafizető köteles Szolgáltatót 8 napon belül értesíteni, bármely, a cégét, vagy a 

járművét érintő adatváltozásról! 

 

17.  A Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Nemzeti Adatvédelemi és Információszabadság 

Hatóság 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68$ (6) bekezdés alapján a NAIH-74378/2014. 

adatkezelési nyilvántartási számon a Szolgáltató adatkezelést végezhet. 

 

 

Budapest, 201………………… 

 

 

 ……………………………………...  ………………………………….. 

 Előfizető/Számlafizető Szolgáltató / In-Kal GPS Kft. 


