
   Szolgáltatási szerződés 2012 EV-00 – 1. Kiadás  

EV-00 / 2012.09.01 
 
 

A szerződés azonosítója: __________________________ 

Távfelügyeleti szolgáltatási szerződés 

Az Elektronika Vonala Security Kft. (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-
2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte:  Fővárosi bíróság mint 
Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542) vállalja hogy a Megrendelő tulajdonában levő, vagy általa működtetett 
behatolás vagy támadásjelző berendezés jelzéseit napi 24 órában fogadja, a beérkező jelzésekre jelen 
szerződésben meghatározottak alapján intézkedik.(továbbiakban Szolgáltató) 
 
Ezen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a következő nyomtatványok: 

1. EV-01. GSM átvételi elismervény 
2. EV-02. Adatbekérő lap 
3. EV-03. Hűségnyilatkozat 
4. EV-04. ÁSZF 
5. EV-05. Jelszónyomtatvány 
6. EV-06. Díjtáblázat 

 
Az aláirt szerződés a fenti mellékletekkel együtt a beérkezés napján 24 órától lép hatályba. 
A szolgáltatásnyújtás feltétele a hiánytalanul kitöltött szerződés és a díjak határidőre történő megfizetése. 
 
Megrendelő adatai: 
Név / Cégnév: ____________________________________________________________________________ 
Lakcím/Székhely: __________________________________________________________________________ 
Levelezési cím: __________________________________________________________________________ 
Telefonszám:_____________________________________________________________________________ 
Adószám: ________________________________________________________________________________ 
Cégjegyzék szám: __________________________________________________________________________ 
Bankszámlaszám: __________________________________________________________________________ 
Születési hely, idő: _________________________________________________________________________ 
Anyja neve: ______________________________________________________________________________ 
Személyi ig. szám: _________________________________________________________________________ 
A védett objektum neve: ____________________________________________________________________ 
A védett objektum címe: ____________________________________________________________________  
Számlázási cím: ____________________________________________________________________________  
 
_______________________________                                                        _______________________________ 

                 Előfizető aláírása                                                                                    Elektronika Vonala Security Kft. 

Köszönjük, hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával! 
Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet. 
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   Szolgáltatási szerződés 2012 EV-00 – 1. Kiadás  

EV-00 / 2012.09.01 
 
 

A szerződés azonosítója: __________________________ 

Távfelügyeleti szolgáltatási szerződés 

Igénybevett távfelügyeleti szolgáltatás (Megfelelő rész aláhúzandó): 
 
Lakossági / Kisüzleti  Értesítéses / Kivonulós  Kapcsolt vonal / GPRS / Kiemelt GPRS 
 
Díjfizetés módja és gyakorisága: csekk / Átutalás / CSBD / E számla havi / negyedéves / féléves / éves 
 
Havi szolgáltatási díj:     ______________________ Ft + Áfa 
Vállalt maximum kártérítési limit:  ______________________ Ft + Áfa 
Igényelt többletszolgáltatás és díja:  ______________________ Ft + Áfa 
Igényelt többletszolgáltatás és díja:  ______________________ Ft + Áfa 
Összes havi szolgáltatási díj:    ______________________ Ft + Áfa 
Kedvezmény: _______%    ______________________ Ft + Áfa 
Díjfizetés gyakorisága szerint fizetendő:  ______________________ Ft + Áfa 
 
Riasztás esetén értesítendő személyek nevei és telefonszámai: 

Sorszám Név Kódszám Telefonszám Lemondó kód 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
A riasztórendszer MABISZ előírás szerinti napi egyszeri tesztjelzésének felprogramozását a rendszer 
telepítőjétől kértem / nem kértem, amennyiben nem kértem tudomásul veszem, hogy a tesztjelentés 
továbbításának hiányából eredő károkért a szolgáltató nem vonható felelősségre.   
 
Szerződés aláírás dátuma: 
 
Szolgáltatás elindításának dátuma: 
 

_______________________________                                                        _______________________________ 

                 Előfizető aláírása        Elektronika Vonala Security Kft. 

Köszönjük, hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával! 
 

Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet. 
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EV-00 / 2012.09.01 
 
 

A szerződés azonosítója: __________________________ 

Távfelügyeleti szolgáltatási szerződés 

Az Elektronika Vonala Security távfelügyeleti szolgáltatás igénybevételének feltételei: 
A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által a fentebb megadott adatok alapján melyek valódiságáért Ügyfél felel 
távfelügyeleti szolgáltatás nyújt részére. Ügyfélre és Szolgáltatóra egyaránt vonatkoznak a szolgáltatási 
szerződésben és annak elválaszthatatlan mellékleteiben (mely jelen szerződés első oldalán felsorolásra került ) 
foglaltak. Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltató részére a szerződésben foglalt és általa igénybe vett szolgáltatás 
díjait megfizeti és a szolgáltatáshoz szükséges eszközöket rendeltetésszerűen használja. Jelen szerződés 
hatálya határozatlan időre szól, melyet felek 60 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatnak a 
hűségidőn kívül. A szerződő felek jogait és kötelességeit a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 
ÁSZF (Általános szerződési feltételek) szabályozza. Előfizetőnél történt indokolatlan riasztás esetén a 
díjmellékletben meghatározott téves kivonulási díjat jogosult szolgáltató kiszámlázni Előfizető részére.  
 
A szerződés részeit képezik az első oldalon felsorolt 6 db melléklet mely elválaszthatatlan része a 
szerződésnek. 
 
 
 
Kelt: ___________________________,20_____________________hó __________ nap 

 

_______________________________                                                        _______________________________ 

                 Előfizető aláírása        Elektronika Vonala Security Kft. 

Köszönjük, hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával! 
 

Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet. 
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