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Előfizetői adatlap az In-Kal GPS Kft. autóvédelmi távfelügyeleti szolgáltatásához. 
Gépjárműre vonatkozó adatok: 

Rendszám:   Típus:  Ügyfélkód:  

Gyártmány:   Szín:  Évjárat:  

Alvázszám:    Motorszám:    

Rendszerbe állítva:  Szoftver verzió:  Szerelő kódja:   

A rejtett telefon hívószáma:  Tasztatúra:  

Személyi adatok: 

 Név: Cím: 

Tulajdonos:   

Számlafizető:   

Számla postacím: 

 

  

Értesítési sorrend és telefonszámok a mobilegység riasztása esetén: 

Név: Mobil telefon: Lakás telefon: Munkahelyi  

1.     

Cím:  

2.     

Cím:  

3.    

Cím: 

E-mail cím: 

Jelszavak:  

Azonosító jelszó: Kényszerített jelszó:  

Diszpécser jelszó: 

Az adatok helyességét leellenőriztem:  

  

                                                      ……………………..                            …………………………… 

                                                         Előfizető/Számlafizető                              Szolgáltató 

Adatokat bevivő diszpécser neve:  Aláírása: 

Adatbevitel időpontja: 20 

Ellenőr neve:  Aláírása: 

Ellenőrzés időpontja: 20………….………………… 

 

 

 

 



. 

 

                                                       Előfizetési szerződés 
                                                                                                                              
amely létrejött az In-Kal GPS Kft. (H-1142 Budapest, Kassai u. 152.) mint szolgáltató 
 (a továbbiakban: Szolgáltató)  
másrészről: név: ………………………………………………………………………………….) mint 
előfizető (a továbbiakban: Előfizető) között a mai napon az alábbi feltételek mellett. 
 

1.) Előfizető a hátoldalon lévő előfizetői adatlapon (1.sz.melléklet) szereplő gépjárműre 
rendszám:…………………...megrendeli az In-Kal GPS Kft. járművédelmi szolgáltatását, 
melyet Szolgáltató a Szolgáltatási szabályzat (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK) 
és jelen Szolgáltatási szerződés szerint biztosít. 
 

2.) Az alapszolgáltatás havi díja:………….-Ft+ÁFA, a fizetés naptári negyedévenként előre 
történik. 

3.)  Éves díj egyösszegű fizetése esetén ------------------.-Ft+ÁFA.  
4.) A hónap 16. naptári napjától aktivált járművek után a tárgyhónapra 50 %-os díj fizetendő. 

 A szolgáltatási díj nem tartalmazza a járműbe szerelt SIM kártya előfizetési és 
kommunikációs költségeit. 

5.) Az Előfizető által fizetendő negyedéves díj:…………………………..….. / negyedév, azaz 
……………………………………………….……….. / negyedév. 

6.) Előfizetőnek felróható okból történő rendvédelmi egységek kivonulása esetén  ezen 
szervek által kiszámlázott összeget a Szolgáltató jogosult Előfizető/ Számlafizető felé 
továbbszámlázni. 

7.) Előfizető kérésére történő visszakapcsolás díja: 5.000.-Ft+ ÁFA /alkalom.  
8.) Jelen szerződés aláírásával Előfizető/Számlafizető hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés 

megkötésénél bemutatott személyes, illetve cégiratokról másolatot készítsenek és azokat 
Szolgáltató a szerződéskötés iratai mellé csatolja. Előfizető hozzájárulását adja, hogy 
káreseménynél a Szolgáltató az Előfizető, illetve a jármű adatait hivatalos szerveknek, 
biztosítónak is kiadhassa! 

9.) Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően az In-Kal 
GPS Kft. Távfelügyeleti Rendszer „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” című 
szolgáltatási szabályzatát elolvasta, megértette és annak valamennyi rendelkezését 
magára nézve kötelezően elfogadja. 

10.)  Előfizető a hátoldalon található előfizetői adatlap kitöltését leellenőrizte, az adatok 
helyességét aláírásával igazolta.  

11.) Utólagos adat módosítást a szolgáltató csak írásban fogad el. Fax szám: 06-1-221-
6016. 

 
12.)  Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 
13.) 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, …………………… 
 
 
   

 
………………………………                           ………………………………….. 
Előfizető/Számlafizető                                      In-Kal GPS Kft. 


