
 

 

GPRS szolgáltatási szerződés 
A TeleGard vagyonvédelmi távfelügyelet általános szerződési feltételeit (ÁSZF) aláíró Felek a Megbízó által igénybevett 
GPRS szolgáltatással kapcsolatos feltételek rögzítésére az alábbi szerződést kötik: 
1) A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés kizárólag a GPRS szolgáltatás igénybevételére és feltételeire terjed ki, az ÁSZF 

egyéb feltételeitől független, azokat nem érinti, kivéve azokat az előírásokat, melyekre a jelen szerződés külön utal. 
2) A SECURET az általa biztosított vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatáshoz szükséges jeltovábbítási kommunikációja 

céljából saját nevében, de a Megbízó érdekében GSM operátori, Internet-szolgáltatási, valamint WEB-server üzemeltetési 
szerződést (a továbbiakban GPRS háttérszerződések) köt, melynek alapján a díjakat a SECURET közvetlenül a GPRS háttér-
szerződésekben részes szolgáltatóknak fizeti meg. A jelen szerződés alapján a SECURET a GPRS háttérszerződések útján 
biztosítja a Megbízó riasztórendszerének a SECURET diszpécserközponttal történő kommunikációját. 
3) A SECURET a jelen szerződés teljesítése érdekében a helyi riasztórendszer kiegészítésére GPRS végponti kommuniká-

tort szerel fel. A végponti kommunikátorban kerül elhelyezésre a GPRS adatforgalmazáshoz szükséges SIM kártya, melynek 
kiszerelése, esetlegesen más célokra történő felhasználásának kísérlete a szolgáltatás olyan megszűntetését vonja maga után, 
melynek az összes joghátrányát a Megbízó viseli. A behelyezett SIM kártya részletes adatait az ÁSZF 3.) bekezdés szerinti 
megállapodás tartalmazza. A végponti kommunikátort a SECURET díjmentesen biztosítja, 15.000 Ft+ÁFA letéti díj ellenében, 
mely letéti díj a jelen szerződés esetleges megszűnése, és a kommunikátor 10) bekezdésben megjelölt időpontban történő sérü-
lésmentes, működőképes visszaszolgáltatása esetén visszafizetésre kerül. A kommunikátor elveszése vagy megsemmisülése 
esetén a Megbízó kártérítési kötelezettsége a letéti díjat már leszámítva 39.000.-Ft+áfa. A kommunikátor a SECURET tulajdo-
nában marad, meghibásodás esetén a Megbízó gondoskodik a hiba elhárításáról. 
4) A Megbízó tudomásul veszi, hogy a GPRS háttérszerződésekben részes szolgáltatók által garantált éves rendelkezésre 

állás értéke 97,6%. 
5) A Felek megállapodnak abban, hogy a GPRS szolgáltatás díjait a SECURET által kibocsátott számla alapján szedi be a 

Megbízótól a távfelügyeleti díjakkal (ÁSZF 11. bekezdés) egyidejűleg. Az így kiszámlázott díjak a jelen szerződés 1) bekezdé-
sében megjelölt háttérszerződések díjainak 13%-os közvetítői-ügykezelési pótlékkal kiegészített átszámlázását tartalmazza. Az 
ÁSZF 3) bekezdése szerinti megállapodás 5. pontja havi 50 MB-ot meg nem haladó adatforgalmat feltételez. Abban az esetben, 
ha a Megbízó adatforgalma ezt meghaladja, vagy a GPRS háttérszerződések részes szolgáltatói a Megbízót érintően bármilyen 
többletdíjat állapítanak meg, úgy az a jelen bekezdés szerint a Megbízónak átszámlázásra kerül. 
6) Megbízó tudomásul veszi, hogy a GPRS szolgáltatások díjai 36 havi szerződés-fenntartási kötelezettség esetén érvénye-

sek, a jelen szerződés megbízói felróhatóságból eredő megszűnése esetén a GPRS háttérszerződésekben részes felek által kirótt 
pótdíjat, kötbért a SECURET jogosult a megbízótól követelni. A jelen bekezdésben említett szerződés-fenntartási kötelezettség 
kizárólag a GPRS szolgáltatásra vonatkozik, annak fenntartása, vagy a GPRS szolgáltatási szerződés határidő előtti megszűnése 
az ÁSZF időbeni hatályát (ÁSZF 23. bekezdés) a jelen szerződés 1) bekezdése alapján nem érinti. 
7)   Abban az esetben, ha a Megbízó a SECURET által a jelen szerződés alapján kiszámlázott díjak megfizetése terén kése-

delembe esik, úgy a SECURET jogosult a 3) bekezdés szerinti SIM kártya működését a GPRS háttérszerződésekben érintett 
felekkel letiltatni, mely egyúttal a 6) bekezdés szerinti szerződés-fenntartási kötelezettség a Megbízónak felróható megszegését 
jelenti. Amennyiben a Megbízó a díjfizetési kötelezettségét pótlólag teljesíti, úgy a szolgáltatás visszaállítását a SECURET az 
ebből eredő többletdíjak beszedését követően kezdeményezi. 
8) A SECURET a szerződés hatálya alatt –a jelen szerződés keretei között – felel a GPRS szolgáltatás folyamatos fenntartá-

sáért, a Megbízó érdekében kötött GPRS háttérszerződésekben rögzített fizetési és egyéb kötelezettségei teljesítéséért. Abban 
az esetben, ha a SECURET a kötelezettségeit megszegi, és emiatt a Megbízót kár éri, vagy többletköltség terheli, úgy azt a 
SECURET köteles megtéríteni. Amennyiben a Megbízót a jelen szerződéssel összefüggésben, de a távfelügyeleti szolgáltatás 
vonatkozásában éri kár, úgy a kártérítésre az ÁSZF 18) bekezdését kell alkalmazni.  
9) A SECURET mentesül a felelősség és a kártérítés alól, ha bizonyítja, hogy a hiányos, vagy késedelmes teljesítést vis 

major, a GPRS háttérszerződésekben érintett felek hiányos, vagy késedelmes teljesítése, illetve olyan körülmény okozta, amely 
kívül esik a SECURET intézkedési körén. 
10) A jelen szerződés a hatálybalépéstől számított 36 hónap utolsó napjáig, határozott ideig érvényes úgy, hogy amennyiben a 

Felek nem kezdeményezik a szerződés megszűntetését, úgy a szerződés határozatlan idejű szerződéssé alakul át. Megbízó a 
szerződés megszűntetését a SECURET felé írásban kezdeményezheti úgy, hogy egyidejűleg megrendeli a GPRS kommunikátor 
leprogramozását és a SIM kártya visszaszolgáltatását. A SECURET a leprogramozást az érvényes díjtételek alapján végzi el. A 
jelen szerződés a SIM kártya SECURET által történő átvételével szűnik meg. Abban az esetben, ha a Megbízó a SIM kártyát 
bármilyen okból nem szolgáltatja vissza, úgy a SECURET jogszerűen követelheti a Megbízótól a SIM kártya kicserélésének a 
GPRS háttérszerződésekben részes felek által követelt díjaknak a jelen szerződés 5) bekezdésében meghatározottak szerint 
számított díját. A határozatlan idejű szerződést a Felek bármelyike indokolás nélkül 90 napos felmondási idő megtartásával a 
negyedév végére mondhatja fel. 
11) A Megbízó rendkívüli felmondással élhet, ha bizonyítja, hogy a SECURET, illetve a GPRS háttérszerződésekben érintett 

felek a jelen szerződés 4) bekezdésében meghatározott, garantált rendelkezésre állási értéket nem teljesítik. Ez esetben a szer-
ződés az írásos felmondás igazolt kézhezvételétől számított 15. napon, a SIM kártya SECURET általi átvételével szűnik meg. 
A SECURET rendkívüli felmondással élhet, ha a Megbízó a fizetési kötelezettségét a számlában megjelölt határidőre nem 
teljesíti. Ez esetben a szerződés a SIM kártya letiltásának időpontjával, a SIM kártya 10) bekezdésében meghatározott vissza-
szolgáltatási kötelezettsége mellett megszűnik. 
12) A jelen szerződést a Felek az ÁSZF 3) bekezdésében meghatározott Megállapodás aláírásával, a Megállapodásban megje-

lölt hatálybalépési időponttal, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és megértés után elfogadják. 


