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 Preambulum

A  jelen  okirat  meghatározza  a  OBU  One  rendszer  megvásárlásának
általános feltételeit, Magyarországon a HU-GO utidíj fizetése céljából és az
ahhoz  társult  szolgáltatásokat.  Ez  a  keretszerződés  azzal  minősül
elvállaltnak, ha az ügyfél az  www.obu1.ro honlapon rendelést ad le, vagy
ha aláírja a megrendelőlapot  minden későbbi vásárlás számára. Az online
megrendeléssel vagy a megrendelési nyomtatvány aláírásával megvalósul
a  jelen  szerződés  ügyfél  általi  elfogadása.  Az  www.obu1.ro honlapon
található online üzlet és a megrendelőlap a jelen szerződéssel kapcsolatos
információkat tartalmaz. A jelen szerződés elfogadásához nem szükséges
annak  aláírása,  ez  megvalósul  a  megrendelőlap  aláírásával,  vagy  az
online  megrendeléssel.  Hardware  és  funkcionális  szempontból  az  OBU
One  rendszer  a  HU-GO  utidíj  fizetése  számára  azonos  a  GPS  alapú
járműkövetési SafeFleet X700 rendszerrel. A különbség abból áll, hogy az
OBU One rendszernek nincsen  implicit  aktiválva a GPS járműkövetési
funkció, ezt havi bérlettel lehet megvásárolni.

   Meghatározások
Szerződés –  visszterhes  jogügylet,  amely  a  két  fél  akaratát  fejezi  ki,
melyet  egy ajánlatkérő,  mint  felhasználó,  és  egy szolgáltatást  biztosító,
mint szolgáltató köt meg.
A24 Szerződés – a szerződés kifejezi a felek akaratát arra vonatkozóan,
hogy a Felhasználónak a A24 Szolgáltató közúti  szolgáltatást biztosít,  a
Közvetítővel kötött szerződés által.
Szolgáltató - SC ETA Automatizari Industriale SRL mint az OBU One és a
SafeFleet rendszerek készítője. 
Felhasználó  vagy  User –  az  OBU  One  és  a  SafeFleet  rendszereket
és/vagy az A24 közúti segélyszolgálatot megvásárló ügyfél, mely esetben
A24 Ügyfélnek is nevezhető.  
A24  Szolgáltató –  A24  ROAD  PATROL  S.R.L.  A24  közúti
segélyszolgáltató  cég,  csak  a  Közvetítő  révén  a  A24  közúti
segélyszolgáltatás megvásárlása esetén.  Ezután mint Szolgáltató a A24
közúti segélyszolgáltatási szerződésben.
Közvetítő  – SC ETA Automatizari  Industriale SRL cég,  csak abban az
esetben,  ha  a  Felhasználó  A24  közúti  segélyszolgáltatást  vásárol,
melyeket az A24 Szolgáltató teljesít.
OBU One–OBU (On-Board Unit) típusú készülék, mellyel Magyarországon
automatikusan lehet  fizetni  a HU-GO útdíjat,  mely  tartalmazza az OBU
fedélzeti  egységet,  a  SIM-et  az  aktivált  GPRS  és  kapcsolódó
szolgáltatásokkal.
OBU-hoz  kapcsolódó  szolgáltatások  –  Magyarországon  a  HU-GO  útdíj
automatikus kiegyenlítése 3.5t súly feletti gépjárművek számára.
SafeFleethez  kapcsolódó  szolgáltatások  -  Hozzáférés  a  SafeFleet
portálhoz  GPS jármű nyomonkövetés segítségével, országon belüli GPRS
adatforgalom 20 MB/SIM-n belül,  térképszerver,  jelentések,  hardver-  és
szoftverkarbantartás a garancia ideje alatt, kiképzés, telepítés és üzembe
helyezés.  Előfizetés  -  a  GPS  jármű  nyomonkövetési  szolgáltatások
ellenértéke és az OBU ellenőrző szolgáltatás értékének havi fizetése
SafeFleet  Portal  -  webes  alkalmazás,  amely  lehetővé  teszi  a  digitális
térképekhez és jelentésekhez való hozzáférést (online és előzmények)
Tartozékok  -  opcionális  hardverek  és/vagy  szoftver  eszközök,  amelyek
kiegészíthetik a SafeFleet / OBU One Roaming alapvető funkcióit
- nemzetközi GPRS adatforgalom
All-inclusive - a jármű nyomonkövetési szolgáltatások előzetes számlázása
a megrendelőlap szerinti meghatározott időre, 
GSM – Global System for Mobile Communications, mobiltelefon-hálózat
GPRS – General Package Radio Service, adatátviteli szolgáltatás a GMS-
hálózatban, mely adatátvitel alapján számlázható
SIM – a  kártya  egy M2M eszköz azonosításához szükséges egy GSM
hálózatban, amely az adatkommunikációt teszi lehetővé az eszköz és az
adatszerverek között 
A24 Közúti segélyszolgálat  - Közúti segélyszolgálat, ahogy azt a Közvetítő
ajánlata tartalmazza, melyet az A24 Road Patrol nyújt a természetes és
jogi személyekhez tartozó gépjárművek esetében

Silver,  Gold,  Platinum  -  SafeFleet  szolgáltatás  csomagok,  vásárlási
lehetőségek és hozzáférés a megoldási lehetőségekhez
Gépjármű  –  bármely  önjáró  jármű  (személygépjármű,  tehergépjármű,
vontató,  építőipari  berendezés)  vagy  önjáró  járműhöz  csatlakoztatott
bármilyen  szállítóeszköz  (pl.  pótkocsihoz)  vagy  amelynek  12-24V-os
akkumulátortöltője van
Nap – naptári nap; Év– 365 nap.

 A szerződés tárgya. A nyújtott szolgáltatások leírása.

A Szolgáltató az OBU One készülékeket szállítja és biztosítja a kapcsolódó
szolgáltatásokat, illetve a megrendelő által választott telepítést, valamint a
HU-GO útdíj automatikus kifizetését Magyarországon.

Az OBU1 készülékeket csak az OBU Check Service opcióval lehet eladni,
amely 3 EUR + ÁFA/db./hó felárat tartalmaz, és hozzáférést biztosít a HU-
GO rendszer használatához szükséges hasznos jelentésekhez. A csomag
a  következő  jelentéseket  tartalmazza:  aktuális  pozíciókat,  interaktív
útvonalakat  és  a  HU-GO  útiadót,  amelyek  a  SafeFleet  Portal
alkalmazásból elérhetők. Opcionálisan az OBU One rendszer plusz költség
alapján bővíthető egy GPS nyomkövetési  funkcióval,  amely  hozzáférést
biztosít a SafeFleet Portal számos alkalmazásához.

A Szolgáltató opcionális megfigyelési  szolgáltatásokat nyújt.  A SafeFleet
Portal alkalmazás felügyeleti csomagja egyedi konfigurációt feltételez, de
nem kizárólagosan: a jelentések számára és típusára tekintettel, amelyhez
a  felhasználó  hozzáfér,  az  alkalmazást  elérő  felhasználók  száma,  az
opcionális  kiegészítők  típusa,  akik  kapcsolódhatnak  az  OBU-hoz,
egységárakkal, műszaki támogatással, stb.

Abban  az  esetben,  ha  a  Felhasználó  választotta  az  A24  közúti
segélyszolgáltatási opciót, azokat a A24 Szolgáltató  a megrendelőlapon
és  az A24 Közúti  Segélyszolgáltatási  Szerződésben leírt  ajánlat  szerint
ajánlja fel. Ezekre a szolgáltatásokra a választott ajánlattól függően az A24
Szolgáltatási  Megállapodást  és  az  Általános  Szerződési  Feltételeket  a
Felhasználóhoz  továbbítják,  és  ezek  kibővítik  az  Általános  Beszerzési
feltételeket  szigorúan  az  A24  közúti  segélyszolgáltatási  szolgálatokra
vonatkozóan.

 A szerződés értéke

A szerződés értékét a felhasználó által választott és a megrendelőlapban
vagy  a  online  a  www.obu1.ro  címen  az  online  áruházban  található
konfiguráció  (alap  megoldás  +  opciók/szolgáltatások)  határozza  meg. A
Megrendelőlap  és  az  online  rendelés  visszaigazolása  tartalmazza  az
információkat  a  szerződés  pénzneméről  és  az  ügyfél  által  választott
konfiguráció teljes értékéről.

 A vásárlás és kifizetés módjai

Az OBU One rendszer szerződése az  www.obu1.ro weblapon kért online
megrendelés által lehetséges. A fizetés online a kártyával  teljesíthető (a
PayU gateway-on keresztül), utánfizetéssel vagy fizetési megbízás útján. A
Szolgáltató csak a számla kiegyenlítését követően adja át a berendezést,
és  nyújtja  a  kapcsolódó  szolgáltatásokat.  Az  OBU  berendezések
telepítését az ügyfél és a szolgáltató is elvégezheti. Saját telepítés után az
ügyfél  felelőssége,  hogy  bejelentse  a  szolgáltatói  támogató  csoportnak,
hogy  megkapja  a  OBU  PIN-t  és  OBU  ID-t  (azonosító  adatot).  Ezt  az
információt a megrendelőnek a www.hu-go.hu címen megnyitott számlán
kell  megadnia.  Az  ilyen  információk  hiánya  és/vagy  a  www.hu-go.hu
weboldalon  megnyitott  ügyfelek  számláján  való  rossz  adatpárosítás  a
magyar hatóságok bírságait eredményezheti.
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 A számlák kibocsátása és elküldése
A számlát automatikusan az online megrendelés befejezése után állítják
ki, és azt az ügyfél a megrendelés visszaigazolása után e-mailben kapja

meg. Ha nem kapta meg e-mailben, az ügyfél a sales@safefleet.eu címen
kérheti a számlát.

 A követési szolgáltatások szerződése

Az ügyfél és az OBU igénybe vehető egy rendszeren és a GPS követési
szolgáltatásokon  keresztül,  valamint  a  SafeFleet  Portal  alkalmazáson
keresztül. A felügyeleti szolgáltatások aktiválása pénzbeli ellenszolgáltatás
ellenében történhet, a sales@safefleet.eu címen.

 Berendezések szállítása és felszerelése

A berendezés kézbesítése és a telepítési szolgáltatások az OBU számla
kifizetésétől  számított  10  napon  belül  megtörténik.  A  Felhasználónak
legalább  48  órával  előre  értesítenie  kell  a  Szolgáltatót  a  gépjármű
beszerelés  számára  való  rendelkezésére  állásáról.  A  Szolgáltató
felszerelés  céljából  az  ügyfél  költségére,  az  ügyfél  telephelyére  vagy
közvetlenül a felhatalmazott szervizbe szállít.
Az OBU One telepítése kötelező a jármű elektromos rendszerének állandó
csatlakoztatásával  és a SafeFleet Portal alkalmazás összes funkcionális
tesztelésével.  Ellenkező esetben nem vállalunk felelősséget a megfelelő
működésért. A telepítés általában 30-45 percet vesz igénybe, de a jármű
típusától,  az  elektromos  berendezés  műszaki  állapotától,  az  opcionális
kiegészítők számától stb. változhat.
A telepítéskor a felhatalmazott szerviz egy 23 × 7 cm-es matricát ragaszt a
"GPS-el  nyomkövetés.  Megoldás  a  www.safefleet.ro-val."  szöveggel  és
egy QR-kóddal.
A beszerelést  a  szállító  hivatalos szervizközpontjában végzik,  és  ha ez
nem  lehetséges,  akkor  a  szerviz  képviselője  kiszáll  a  felhasználó
telephelyére  0,2  euro  +  áfa/km  díj  ellenében.  A szállító  felhatalmazott
szervizei a  szállítótól független szervezetek és egyedül felelősek a saját
tevékenységükért.
A szállító  nem  vállal  felelősséget  a  felhasználó  szervize  általa  okozott
károkért.
A telepítést  a felhasználó saját  költségére is  elvégezheti,  mely  esetben
nincs  garancia  a  telepítés  kivitelezésére.  Az  A24 közúti  segélyszolgálat
keretében  beszerelt  berendezésekre  továbbra  is  az  A24-es  szerződés
rendelkezései vonatkoznak.

 A roaming szolgáltatás aktiválása

A roaming  szolgáltatás  ingyenes  az  OBU One készülék  használatának
teljes ideje alatt a HU-GO utidíj fizetése céljából.

 Műszaki támogatás és szerviz

A  Szolgáltató  e-mailben,  telefonon  vagy  hivatalos  szervizhálózaton
keresztül  technikai  támogatást  nyújt.  A  technikai  támogatás  hétfőtől
péntekig 9-17 óráig elérhető munkanapokon.

A  szervizműveletek  (telepítés,  eltávolítás,  áthelyezés,  SIM-csere,
értesítések  ellenőrzése,  szabotázskeresés  stb.)  a  hivatalos
szervizhálózaton  keresztül  végezhetők  el.  A  szervizműveletek
elvégezhetők  a  járművek  a  szükséges  beavatkozásra  való  előzetes
kijelölése  után.  Minden  szerviz  szolgáltatás,  leszámítva  a  jótálláshoz
kapcsolódó szolgáltatási műveleteket, a felhasználót terhelik.
A  támogatási  kérelmeket  a  szolgáltatók  elutasíthatják,  ha  a
Felhasználónak időben kifizetetlen számlái vannak.

Az  A24  közúti  segélyszolgálat  műszaki  támogatását  a  felhasználó
közvetlenül, kizárólag az A24 szállítótól kapja.
Az A24 diszpécser tájékoztatást, tanácsadást és közúti segélyszolgáltatást
nyújt  minden A24 ügyfélszolgálati  felhasználónak, folyamatosan szervezi
és koordinálja a közúti segélyszolgáltatást az A24 ügyfelek kérésére: az év
minden 365 napján, vasárnap és az ünnepnapokon, a nap 24 órájában, az
0372 500 000 számú szolgálati telefon felhívásával.

 A szerződés időtartama

A szerződés minimális időtartama 24 hónap, kivéve, ha a megrendelőlapon
nincsen másként megjelölve, és a megrendelőlap aláírásának napján lép
hatályba. A szerződés minimális időtartamának lejárta után, feltéve, hogy
egyik fél sem értesíti a másik felet azon szándékáról, hogy a szerződés
lejárta  előtt  legalább  30  nappal  felmondja  a  szerződést,  a  szerződést
hallgatólagosan  meg  kell  hosszabbítani  a  szerződéses  időtartammal
megegyező időtartammal.

 A szolgáltató kötelezettségei

 a megrendelés formanyomtatványának tárgyát képező termékeket a
jelen  szerződésben  meghatározott  feltételek  szerint  szállítja.  A
szállítási  határidő  túllépése  a  nem  teljesített  ellenérték  minden
késedelmes  napjára  számított  0,01%-kos  késedelmi  kötbérrel
büntetendő.
 gondoskodjon  arról,  hogy  a  hibás  berendezést  legfeljebb  három
napon belül  újra üzembe helyezzék.  Kivételes esetekben, amikor a
hibás  részegységet  közvetlenül  importból  kell  megvásárolni
(különleges  megrendeléssel),  a  határidő  10  nappal
meghosszabbítható.
 nyújtson garanciát az elvégzett munkára, kivéve, ha a hiba  okáért
nem  hibáztatható  (helytelen  kezelés,  működési  hibák  vagy  más
hasonló helyzetek).
 adott  esetben közvetíti  az A24 közúti  segélyszolgálat  biztosítását,
úgy, hogy a biztosítsa a Felhasználó előfizetését az A24 szállító által
nyújtott szolgáltatásokra.
 az  A24  Szolgáltatónak  megvan  minden  ilyen  kötelezettsége  a
Felhasználóval való kapcsolatában az A24-es szerződés értelmében.

 A Felhasználó kötelezettségei
 engedélyezze  a  szolgáltató  számára,  hogy  a  berendezéseket  a
járműveire telepítse.
 tartsa  be  a  Szolgáltatónak  a  telepített  berendezések  hardveres
működési rendszerére vonatkozó ajánlásait.
 a  jelen  szerződés  feltételei  szerint  fizesse  ki  a  Szolgáltatónak  a
berendezés értékét .
 szerezze  meg  a  tulajdonos  beleegyezését  az  OBU  One
telepítéséhez.
 a www.hu-go.hu webhelyen írja be a számlájára az OBU PIN-t és az
OBU  ID-t  (azonosító  számot),  és  töltse  fel  a  bankszámláját  még
mielőtt a járművel Magyarország területére lép.
 a  szerződés  teljes  időtartamára  a  szerződés  tárgyát  képező
gépjárművekre  ragassza  fel  és  hagyja  felragasztva  a  kapott
matricákat.
 az  A24  közúti  segélyszolgálat  megvásárlása  esetén  tartsa  be  a
vonatkozó szállítási szerződést az ott bemutatott Általános Szerződési
Feltételeknek  megfelelően,  és  forduljon  közvetlenül  az  A24  közúti
segélyszolgálat  Szállítóhoz  az  adott  szolgáltatással  kapcsolatos
helyzetekben.

 Tulajdonjog átruházása

Az értékek teljes kiegyenlítése után a szabványos, vagy opcionális hardver
tulajdonjoga  átruházódik  a  szállítóról  a  felhasználóra.  A berendezések
teljes  kiegyenlítésének  elmulasztása  feljogosítja  a  szállítót  a  fizikai  és/
vagy visszaszerzését célzó eljárások indítására.

 Kötbérek
A Szolgáltató  a  Felhasználót  kártéríti,  abban  az  esetben,  ha  ez  utóbbi
bírságot  és/vagy  autópályadíjat  köteles  fizetni  a  hibásodások vagy
hiányosságok miatti (a Magyar hatósággal kötött szerződés 7.2. illetve 7.3,
paragrafusában  meghatározottak  szerint,  az  Általános  Szerződési
Feltételeknek  megfelelően),  még  ideiglenesen  is,  a  Felhasználó
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rendelkezésére  bocsátott  eszközökről  /  eszközökről  az  Általános
Szerződési Feltételek 16. pontjának megfelelően.

A  kártérítés  igényléséhez  a  Felhasználó  köteles  kitölteni  a  kérdéses
űrlapot,  kötelezően  csatolni  fogja  az  összes  igazoló  dokumentumot  és
kibocsássa a kötbér számlát (a kötbér számla a következőt tartalmazza: “A
A SZERZŐDÉSNEK MEGFELELŐ KERESKEDELMI KÖTBÉR”), míg a A
Szolgáltató ezen összegeket a dokumentumok kézhezvételétől  számított
15 napon belül köteles megfizetni, azok előzetes elemzése után úgy a hiba
megállapítása tekintetében, a kérelem szerint  és a szerződéses, jogi  és
pénzügyi  rendelkezésekkel  való  megfelelőségének  előzetes  elemzése
után.
A  Felhasználótól  az  előző  bekezdésben  említett  feltételeknek  nem
megfelelő büntetések, károk vagy egyéb összegek kifizetésére vonatkozó
egyéb kérelmei, valamint azok, amelyekért a Szolgáltató nem hibás, nem
lesznek teljesítve.
A szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása feljogosítsa a
károsult  felet,  hogy  a  még  ki  nem  egyenlített  kötelezettség  minden
késedelem napjára 0,01%-os késedelmi kötbért követeljen.
A kötbérek/kártérítések  összege  a  Felhasználó  előzetes  beleegyezése
nélkül nem haladhatja meg a szerződés értékének 10%-át.

 A  Szolgáltató  felelősségének  korlátozása.  Az  integrált
technológiák korlátozása

A Felhasználó felel az OBU a Felhasználónak való szállítása után hatályba
lépett  feltételek  és  követelmények  teljesítése  tekintetében,  amelyek
módosítják  a magyar  közúti  rendszeren való használati  jogát,  illetve  az
információ  továbbítására  használt  technikai  eszközökre  vagy  a
beszámolási  rendszer  követelményeivel  kapcsolatos  változások
tekintetében.
A Felhasználó  a  polgári  felelősségi  jog  alapján  felel  az  OBU helytelen
használatáért (úgy, hogy nem tartja be a használati utasítást) és az OBU
működésének bármilyen megváltozása tekintetében, saját hibájából vagy
tévedése  esetében  is,  ha  ezek  a  cselekmények  vagy  tétlenségek  nem
valós információkat/adatokat továbbítanak, vagy ha az adattovábbítás nem
valósul meg. Ezekben az esetekben, de nem kizárólagosan, a Szolgáltató
mentesül minden felelősség alól. Az OBU adatrögzítését, amely nem felel
meg  az  előírt  követelményeknek  és  feltételeknek,  a  Szolgáltató
felfüggesztheti.

Az OBU One készülékeket az egész rendszert az NUSZ (a magyarországi 
közúti és autópálya-üzemeltető) tanúsítja, az ETA Automatizari Industriale 
cég pedig engedélyezett nyilatkozattevő.: https://www.hu- 
go.hu/articles/article/közvetítő i-declarani-audita  i, amely tiszteletben tartja a
rendelkezésre álló szerződéses feltételeket, melyek a következő címen 
tekinthetők meg: https://www.hu-  go.hu/files/document/document/6061/   
Toll_Declaration_OperatorsGeneral_ TermsanConditions_20160101.pdf. 
Az OBU One-t használó ügyfél a HU-GO rendszerben elfogadja a címben 
meghatározott szerződéses feltételeket: https://www.hu-go.hu/files/ 
media/events/thumbnails/5465/1405069181GTC_from2014_07_11.pdf.
Az  A24 Szolgáltató  kizárólagosan felelős  az  A24 közúti  segélyszolgálat
szolgáltatásokért  az  A24  közúti  segélyszolgálati  szerződésben
meghatározott feltételekkel, a Közvetítő, a SC ETA Automatizari Industriale
SRL cég kizárólag a szerződés megrendelés szerinti  megkötéséért felel,
melyet az A24 felhasználói ügyfél továbbított számára.

 Garanciák

A  Szolgáltató  garantálja,  hogy  a  szerződés  által  szállított  termékek
megfelelnek az ajánlat szerinti műszaki előírásoknak. A szolgáltató által az
OBU hardvereszközökre és az opcionális tartozékokra biztosított garancia
(jótállási idő) a kézbesítéstől számított 24 hónap.

A  garancia  csak  azokat  a  hibákat  érinti,  amelyek  a  termék  normális
működése alatt fordulnak elő, és nem vonatkoznak:

a. a  készülék  manipulálása,  nem  megfelelő  használatára  vagy
beszerelésére (ha azt a felhasználó végezte),  elektromos,-  mechanikai,-
hő  sokkokra,  OBU-ba bejutott  sok  szennyeződés,  gőz,  idegen tárgyak,
folyadékok stb. esetén);
b. jogosulatlan beavatkozások az OBU készülékbe;
c. más feszültségen és frekvencián való táplálás, mint a készülék műszaki
adatlapja szerinti tápfeszültség adatai;
d. Külső okok:  balesetek,  elvesztés vagy károk,  folyadék beszivárgás a
belsejében, leesés vagy feszültségingadozás, az interfész túlfeszültségei
az alkatrészek csatlakoztatása vagy kicsatlakoztatása miatt stb.

Az  A24  közúti  segélyszolgálati  szolgáltatáson  keresztül  szállított
termékekre a A24 Szolgáltató kizárólagosan felel a választott A24 közúti
segélyszolgálati szerződés feltételei szerinti szolgáltatást illetőleg.

 A kommunikáció módjai

A felek közötti hivatalos kommunikáció kizárólag írásban történik, az alábbi 
e-mail- vagy fax elérhetőségeken:

- értékesítés, szerződéskötés: sales@safefleet.eu 
- technikai támogatás: suport@safefleet.eu 
- elszámolás, fizetés:  conta@safefleet.eu   fax:     0256294609  

 Alkalmazandó jog

A szerződés Románia törvényeinek megfelelően lesz értelmezve.

 Titoktartás

A szerződő fél a másik fél írásos beleegyezése nélkül nem jogosult:
a) hogy  a  szerződés  vagy  annak  bármely  rendelkezését  harmadik  fél
számára  ismertesse,  kivéve  a  szerződés  teljesítésében  résztvevő
harmadik feleket;
b) a  szerződés  teljesítésének  időtartama alatt  szerzett  információkat  és
dokumentumokat  amelyekhez  hozzáférése  van,  a  szerződéses
kötelezettségek teljesítésétől eltérő célokra használja.
A szerződés teljesítésében részt vevő személyeknek bármilyen információ
hozzáférhetővé  tétele  bizalmasan  történik,  és  csak  a  szerződés
teljesítéséhez feltétlenül szükséges információkra terjed ki.
A Szerződő Fél mentesül a szerződéssel kapcsolatos információk 
nyilvánosságra hozataláért, amennyiben:
a) az információ a szerződő fél  tudomására lett  hozva, mielőtt  még azt
másik szerződő fél közölte számára, vagy
b) az  információt  nyilvánosságra  hozták,  miután a  másik  Szerződő  Fél
írásbeli beleegyezését ilyen közzététel céljából megkapta;
c) a  szerződő  fél  törvényesen  kötelezve  volt,  hogy  az  információkat
közölje. 
Mindegyik fél megőrzi az összes ismert információ vagy adat titkosságát 
mind a jelen szerződés teljesítése során, mind a szerződés megszűnése 
után, függetlenül attól, hogy az milyen formában van, a megállapodással 
közvetlenül kapcsolatosan, valamint a másik felet és ügyfeleit érintő 
bármely egyéb adatot, függetlenül attól, hogy azokat milyen módon tudta 
meg, a szerződés felmondásának terhe alatt és/vagy másik fél kötelezhető
a kártérítés fizetésére  e záradék be nem tartása kapcsán.

 A személyes adatok kezelése

A Szolgáltató nyilvántartásba van véve a Személyes adatok feldolgozásával 
foglalkozó nemzeti felügyeleti hatóságnál:

Általános nyilvántartási szám: 0017032
Infoablak száma: 506105334811

Dátum: 2010/09/15
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A  Szolgáltató  garantálja  a  Felhasználó  járműt  illető  információjának
integritását  és  titkosságát.  Ezeket  az adatokat  a  Felhasználó törvényes
képviselője  írásbeli  beleegyezése  nélkül  harmadik  fél  számára  nem
bocsátják  rendelkezésre,  kivéve,  ha  az  állami  szervek  (Rendőrség,
Csendőrség,  SRI)  ezt  az  információt  írásban  kérik,  és  a  kérelem
folyamatban lévő hivatalos vizsgálattal kapcsolatos.

 A szerződés felfüggesztése

A Szolgáltatónak jogában áll felfüggeszteni a nyújtott szolgáltatásokat, ha
a Felhasználónak több mint 30 naptári nap fizetési késedelme van, vagy
ha a Felhasználó és az NUSZ (a magyar közúti és autópálya-üzemeltető)
között  kötött  szerződés  bármely  okból  megszűnik.  A  szolgáltatás
felfüggesztésre kerül a NUSZ (magyar út- és autópálya-üzemeltető) és a
Szolgáltató között  létrejött  szerződés teljesítésének felfüggesztése teljes
időtartamára. A szolgáltatás akkor is felfüggesztésre kerül, ha a NUSZ (a
magyar  út-  és  autópálya-üzemeltető)  felfüggeszti  vagy  elutasítja  a
Szolgáltató által a Felhasználónak szállított OBU készüléket. A szolgáltatás
felfüggesztését  követő  folytatásához  kövesse  az  Általános  Szerződési
Feltételekben leírt eljárást.

 A szerződés megszűnése

A  szerződés  a  felek  megállapodása  vagy  a  szerződés  határidejének
lejártával szűnik meg. A szerződést a Szolgáltató előzetes értesítés által
azonnal  megszüntetheti  -  az  Általános  Szerződési  Feltételek
rendelkezéseinek betartása mellett - ha a Felhasználó az OBU készüléken
való  bármilyen  beavatkozása  révén  bármilyen  módon  megváltoztatja
annak Szolgáltatását  vagy minőségét.  A felmondás napja az azt követő
nap, amelyen a bejelentés történt az illetéktelen beavatkozás állapotának
megszüntetését célzó határidő lejárta. Abban az esetben, ha a Szolgáltató
és  az  NUSZ  közötti  szerződés  megszűnik,  vagy  ha  a  Szolgáltató
engedélyét  visszavonják,  vagy habár  nem vonják  vissza,  úgy  módosul,
hogy a Szolgáltató már nem tudja ellátni a szolgáltatásait a Felhasználó
számára,  a  jelen  szerződés  jogszerűen  és  azonnal  megszűnik.  A
szerződést a Szolgáltató 15 napos felmondási idővel egyoldalúan írásban
megszüntetheti  abban  az  esetben,  ha  a  Felhasználó  megsérti  a
kötelezettségeit. A Szolgáltatónak jogában áll azonnali hatállyal felmondani
a szerződést, ha észleli, hogy a Felhasználó a jelen Általános Szerződési
Feltételekben  foglalt  tilalmakat  megsértette.  A  Szolgáltató  vagyonában
okozott  kár,-  vagy  a  szerződésben  foglalt  egyik  lényeges  rendelkezés
megsértése esetén a Szolgáltató jogosult mind a felek közötti jogviszony
azonnali  és minden előzetes formalitás nélküli  megszüntetésére, mind a
Szolgáltatások a Felhasználó részére való megszüntetésére. 

és minden lehetséges intézkedést tegyen meg a következmények korlátozása 
érdekében. Amennyiben a vis maior több mint két hónapra elhúzódik, mindegyiknek 
fél jogosult értesítenie a másik felet a Jelen Szerződés megszüntetéséről anélkül, hogy
bármely fél kártérítést követeljen.

 A viták rendezése

Az ezzel  a szerződéssel  kapcsolatos vitarendezés békés módon,  ha ez
nem vezet  eredményre,  akkor  a  törvény  előtt  történik.  A Felek  minden
erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a közvetlen tárgyalások
útján  békés  úton  rendezzék  a  szerződés  teljesítése  idején  vagy  a
szerződés  teljesítésével  kapcsolatban felmerülő  esetleges  vitákat.  Ha a
tárgyalások  megkezdése  után  30 nappal  a  vevő és  a  Szolgáltató  nem
oldják  meg  a  vitát,  mindegyik  fél  kérheti,  hogy  a  vitát  a  Szolgáltató
székhelye szerinti illetékes bíróság döntse el.

  Záró rendelkezések

A szerződés módosítását a felek egyetértés alapján, kiegészítő okirattal
végzik. A szerződés egyoldalú felmondása tilos.
Mindkét fél biztosítja a másik félnek az ésszerű lehetőséget arra nézve,
hogy a szerződéses kötelezettséget teljesítse, mielőtt azt állítaná, hogy a
másik fél nem teljesítette kötelezettségeit.  A Felhasználó egyetért azzal,
hogy  felelős  a  termékek  használatából  származó  eredményekért,
amennyiben  a  Szolgáltató  teljesíti  a  jelen  szerződés  szerinti
kötelezettségeit. A jelen megállapodás a felek közti megállapodást jelenti,
és  helyettesíti  a  felek  e  témával  kapcsolatos  minden  előzetes
tájékoztatását.

Felhasználó 
Ügyvezető                                                    , 

A  szerződés  felmondása  nem  érinti  a  felek  között  már  meglévő
kötelezettségeket. Ha a szerzõdés rendelkezéseinek be nem tartása miatt
kerül  felmondásra,  ez  a  Szolgáltatónak  fizetendő  összes  összeg
esedékességét jelenti.

 Vis maior
A vis maior egy olyan esemény, amely nem tartozik a felek irányítása alá,
amely  nem  azok  hibája  vagy  mulasztása,  amely  a  szerződés
megkötésekor  nem  volt  előrelátható,  és  amely  lehetetlenné  teszi  a
szerződés teljesítését; ezek az események: háborúk, forradalmak, tüzek,
áradások  vagy  bármilyen  természeti  csapások,  karantén,  embargó,  a
felsorolás nem teljes, hanem kijelentő jellegű. Nem tekinthető vis maiornak
egy,  a fentiekhez hasonló esemény,  amely -  anélkül,  hogy lehetetlenné
tenné a végrehajtást, rendkívül költségessé tenné az egyik fél számára a
kötelezettségeinek teljesítését.
A vis  maiort  az  illetékes  hatóság  állapítja  meg.  A vis  maior  felmenti  a
szerződő  feleket  attól,  hogy  teljesítsék  a  szerződésben  vállalt
kötelezettségeiket a teljes időszakra nézve. A szerződés teljesítését a vis
maior  időszaka  alatt  felfüggesztik,  de  a  felek  jogainak  sérelme  nélkül,
annak  a  megjelenéséig.  A  vis  maiorra  hivatkozó  szerződő  fél
kötelezettsége, hogy haladéktalanul és teljes egészében értesítse a másik
felet az eseményről. 
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