ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.
székhely:
H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311.
cégjegyzékszám:
01-09-952886
adószám:
23098976-2-42
bankszámlaszám:
11714006-20448255-00000000
a továbbiakban: Szolgáltató-, valamint
másrészről a
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
- a továbbiakban: Előfizető -,
harmadrészről a
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
- a továbbiakban: Számlafizető -,
együttesen: a Felek között az alábbi tartalommal:
(1) Bevezető rendelkezések
(1) Az Előfizető és a Szolgáltató rögzítik, hogy együtt kívánnak működni GSM/GPS nyomkövető
szolgáltatások igénybevételében, illetve ilyen jellegű szolgáltatások nyújtásában. Ennek
érdekében Felek egymással jelen okirattal szerződéses kapcsolatot létesítenek, amely során a
Szolgáltató GSM/GPRS nyomkövető szolgáltatást, illetve ennek kiegészítő szolgáltatásait nyújtja
Előfizető részére, Előfizető pedig ezeket a szolgáltatásokat a Szolgáltatótól igénybe veszi.
(2) Az Előfizető kijelenti, hogy jelen Előfizetői Szerződés aláírása előtt a FlexCom Kommunikációs Kft.
Általános Szerződési Feltételeit megismerte és elfogadta, az Általános Szerződési Feltételek egy
példányát átvette. Előfizető kijelenti, hogy a jelen Előfizetői Szerződést az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltak ismeretében kötötte meg. Az ÁSZF a www.nyomkovetes.net/aszf.pdf
weboldalon is elérhető.
(3) Felek megállapodnak, hogy az 3. számú Melléklet szerinti előfizetések felhasználóinak és a
Számlafizetőnek a jelen Előfizetői Szerződés rendelkezései szempontjából releváns
magatartásáért Előfizető a FlexCom Kommunikációs Kft.-vel szemben úgy felel, mintha maga
járna el.
(4) Az előfizető a szerződés megkötése előtt megismerte, kipróbálta a (http://map.gpspositions.net
oldalon üzemelő) nyomkövető rendszert, és ennek tudatában rendelte meg a szolgáltatást.
(2) Az Előfizetői Szerződés tárgya
(1) A FlexCom Kommunikációs Kft. az Előfizető részére GSM/GPS alapú helymeghatározó- és
nyomkövető,
illetve
ehhez
kapcsolódó
kiegészítő
szolgáltatásokat
nyújt,
amelyek
igénybevételéért az Előfizető az alábbi pontokban részletezett díjak megfizetésére köteles.
(2) Az Előfizetőt csatlakozási díj, havi előfizetési díj valamint forgalmi díj jogcímen a „Díjszabás”
(jelen Előfizetői Szerződés 1. számú Melléklete) szerinti fizetési kötelezettség terheli.
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(3) Az Előfizetőt beszerelés esetén a „Díjszabás” (1. számú Melléklet) szerinti fizetési kötelezettség
terheli.
(4) A jelen Előfizetői Szerződésben nem szabályozott egyéb szolgáltatások igénybevételére a
„Díjszabás”-ban (1. számú Melléklet) meghatározott csatlakozási, havi és forgalmi díjak
megfizetése ellenében van lehetőség.
(3) GPS Egység
(1) A FlexCom Kommunikációs Kft. az Előfizető részére (VT05B autós nyomkövető esetén) a
kedvezménnyel vásárolt készülékeket Vodafone hálózati korlátozással biztosítja, amely alapján a
kedvezményesen beszerzett készülékek kizárólag Vodafone hálózatában használhatóak.
(2) Felek megállapodnak, hogy az Előfizető által jelen Előfizetői Szerződés hatálya alatt beszerzett
GPS egysége(ke)t a jelen Előfizetői Szerződés 3. számú Mellékletében tartják nyilván, amely
Melléklet az esetlegesen visszafizetendő GPS Egység kedvezmények összegét is tartalmazza. Ezt
a Mellékletet Felek folyamatosan, az Előfizető beszerzéseinek függvényében felülvizsgálják. A
Melléklet tartalmazza a GPS Egységek készülékszámát, a SIM kártya(ák) sorozat- illetve
telefonszámát, a nettó vételárat illetve a kedvezményes árat, a minimális időtartamot, a
szerződéskötés dátumát, illetve annak lejártát.
(4) Kedvezmények feltétele
(1) Előfizető tudomásul veszi, hogy a FlexCom Kommunikációs Kft. jelen Előfizetői Szerződés alapján
nyújtott kedvezményeket azzal a feltétellel nyújtja, hogy Előfizető a Minimális Időtartam alatt
nem kéri a szolgáltatás szüneteltetését, nem kerül sor annak korlátozására, illetve nem szolgáltat
okot arra, hogy a jelen Előfizetői Szerződést a FlexCom Kommunikációs Kft. bármely, a 3.
Mellékletben meghatározott előfizetések tekintetében a FlexCom Kommunikációs Kft. Általános
Szerződési Feltételeiben azonnali hatályú felmondással megszüntesse.
(2) Amennyiben Előfizető a Minimális Időtartam alatt nem teljesíti folyamatosan a fenti feltételeket,
az Előfizető jelen Előfizetői Szerződésben meghatározott kedvezményekre való jogosultsága
megszűnik, és azok összege – a (10) pontban leírtakat megfelelően alkalmazva – a FlexCom
Kommunikációs Kft.-nek visszajár.
(5) Fizetési feltételek
(1) Az Előfizető köteles a Megrendelőlapon meghatározott készülék(ek) árát és a beszerelés költségét
(VT05B autós nyomkövető esetén) a Szolgáltató részére az alábbiak szerint megfizetni:
(a) Készpénzes fizetés esetén a vásárlás napján (amely egyben a szerződés megkötésének
napja) azonnal.
(b) Átutalással történő fizetés esetén a Megrendelőlap aláírásától számított 8 napon belül, a
készülék(ek) beszerelése / átadása előtt.
(c) Bankkártyás fizetéssel a vásárlás napján szolgáltató (www.nyomkovetes.net) weboldalán.
(2) Az Előfizető köteles a Szolgáltató részére havi rendszerességgel a
(a) Normál csomag díját tárgyhónapra előre, és a
(b) Kommunikációs költséget havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követően, a számlán
feltüntetett fizetési határidőn belül megfizetni.
(c) A szolgáltató „6190 SZJ számon Egyéb távközlés - GPS Alapú Nyomkövetés”
megnevezéssel számlázza ki a szolgáltatást.
(3) A jelen Előfizetési Szerződés „Fizetési Feltételek” pontjában nem szabályozott kérdéseiben a
FlexCom Kommunikációs Kft. mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételei az
irányadóak.
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(6) Számlázás
(1) A FlexCom Kommunikációs Kft. havonta 1 darab - illetve az adott műszaki feltételek által
megengedett legkevesebb számú - csoportos számlát állít ki az Előfizető részére, mely(ek)en az
összes meglévő előfizetéshez tartozó (SIM kártya) forgalmának összesített kiszámlázása
megtörténik.
(2) Számlafizető jelen Előfizetői Szerződés aláírásával arra vállal kötelezettséget, hogy az
igénybevett szolgáltatások díját Előfizető helyett a FlexCom Kommunikációs Kft. részére
megfizeti.
(3) Felek megállapodnak, hogy Számlafizető és Előfizető egyetemlegesen felelősek a díjak
megfizetéséért. Fizetési késedelem, illetve nem teljesítés esetén a FlexCom Kommunikációs Kft.
sorrendiségre tekintet nélkül akár közvetlenül Számlafizető, akár közvetlenül Előfizető, akár
együttesen mindkettőjük ellen jogosult fellépni a követelés behajtása érdekében.
(7) Garanciavállalás
(1) Minden garanciával kapcsolatos kérdésben a mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési
Feltételek az irányadóak.
(8) A Előfizetői Szerződés érvényessége és hatálya
(1) A jelen Előfizetői Szerződést a Felek a jelen feltételekkel 24 hónapra terjedő határozott időre
kötik.
(2) A határozott időtartam elteltével a Felek egyező akaratnyilatkozattal a Előfizetői Szerződés
hatályát további határozott időtartamra meghosszabbíthatják, illetőleg a Előfizetői Szerződés
határozatlan időtartamúvá alakul, amennyiben a Felek egyike sem jelzi a lejárat előtt legalább 60
nappal, hogy a Előfizetői Szerződés további hatályban tartását nem kívánja.
(9) A Előfizetői Szerződés megszűnése
(1) A Előfizetői Szerződés megszűnik:
(a) a határozott idő lejártával,
(b) közös megegyezéssel,
(c) az Előfizető, vagy a Szolgáltató általi rendes felmondással határozatlan idejűvé vált
szerződés esetén,
(d) az Előfizető, vagy a Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondással,
(e) az Előfizető jogutód nélküli megszűnésével,
(f) a FlexCom Kommunikációs Kft. jogutód nélküli megszűnésével, vagy szolgáltatási
jogosultságának megszűnésével.
(2) Jelen Előfizetői Szerződés megszűnik a Felek által megállapított időpontban, ha ebben a szerződő
Felek közösen megállapodnak.
(3) Bármely fél a határozatlan idejűvé vált Előfizetői Szerződést jogosult 8 napos felmondási
határidővel, indoklás nélkül írásban felmondani. Az Előfizető ebben az esetben köteles a
szerződés megszűnésének napján a fennálló, valamennyi esedékes, illetve lejárt tartozását
azonnal kiegyenlíteni, valamint az Előfizetői SIM kártyákat (VT05B autós nyomkövető esetén) a
FlexCom Kommunikációs Kft.-nek visszaszolgáltatni.
(4) Bármely fél az Előfizető Szerződést, annak megszegése esetén az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott feltételek szerint mondhatja fel.
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(10) Kedvezmények megszűnése és visszakövetelése
(1) Amennyiben jelen Előfizetői Szerződés a FlexCom Kommunikációs Kft. azonnali hatályú
felmondásával, vagy a Minimális Időtartam lejárta előtt az Előfizető azonnali felmondásával
megszűnik, a jelen Előfizetői Szerződés által biztosított kedvezmények a megszűnés időpontjával
érvényüket vesztik. Ebben az esetben az Előfizető köteles megfizetni a FlexCom Kommunikációs
Kft. részére:
(a) a 3. számú Mellékletben feltüntetett valamennyi előfizetés esetén az alábbiak szerint
számított összeget:
nettó 5000 Ft + ÁFA (azaz ötezer forint + ÁFA) szorozva az egyes előfizetésekhez tartozó
- a felmondás kezdetétől számítva - a Minimális Időtartamból még hátralévő, és a
megkezdett naptári hónapok számával. (Minden megkezdett hónap teljes naptári
hónapnak számít.) Amennyiben az Előfizetői Szerződés fentiek szerinti felmondására
Minimális Időtartam lejártát megelőző 6 hónapon belül kerül sor, függetlenül a Minimális
Időtartamból még hátralévő hónapok számától, úgy az Előfizető ugyanazt az összeget
fizeti meg, mint a Minimális Időtartam lejártát 6 hónappal megelőző felmondás esetén.
(b) a FlexCom Kommunikációs Kft. által a megszűnés napja és a szerződéskötés közötti
időszakon belül a listaárhoz képest kedvezménnyel értékesített berendezések
árkülönbözetét is. Ezeket a kedvezményeket az előfizetői szerződések megszűnését
követő 15 banki munkanapon belül kell visszafizetni a kedvezmények biztosításától
számított kamattal, amelynek évi mértéke a jegybanki alapkamat 2-szeresével
megegyező mértékű késedelmi kamat.
(11) Az Előfizetői Szerződés módosítása
(1) A jelen Előfizetői Szerződés módosítására sor kerülhet írásban az Előfizető kérésére, illetőleg a
jogszabályok, valamint az Általános Szerződési Feltételek a FlexCom Kommunikációs Kft.
részéről történő módosításával. Az Előfizető elfogadja, hogy a nyilatkozattétel elmulasztása –
mint ráutaló magatartás, a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a módosult
feltétel elfogadásának minősül.
(2) A Felek a jelen Előfizetői Szerződést közös megegyezéssel bármikor, kizárólag írásban
módosíthatják.
(12) Tulajdonjog
(1) Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a (VT05B autós nyomkövetés esetén, amennyiben a SIM
kártyát a szolgáltató biztosította) a szolgáltatáshoz szükséges SIM kártya a Vodafone tulajdona,
és ezen belül a FlexCom Kommunikációs Kft. szolgáltatásának részét képezi. A SIM kártya
elvesztéséből, megrongálódásából vagy bármi más okból történő részleges vagy teljes
megsemmisüléséért a FlexCom Kommunikációs Kft. felé anyagi felelősség terheli. Amennyiben a
Előfizető a SIM kártyát nem hozza vissza úgy a szolgáltató nettó 5.000 Ft/SIM kártya díjat
számláz ki szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén.
(13) Adatkezelés, adatvédelem
(1) Az adatkezelés és adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben a FlexCom Kommunikációs Kft.
mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.
(2) Az előfizető a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja azt a tényt, hogy
amennyiben ő a jelen szerződés megkötése egy közvetítő Megbízott tevékenységének
eredménye, azaz a szolgáltatásról egy, a Szolgáltató által megbízott közvetítőtől értesült, úgy a
közvetítő Megbízott jogosult – kizárólag csak a részére járó jutalékok összege kiszámítása erejéig
- a jelen szerződés Előfizetője havi adatforgalmát az erre szolgáló elektronikus felületen
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ellenőrizni. Előfizető jelen nyilatkozatának aláírásával ezen ellenőrzéshez – és annak keretén
belül a saját adatforgalmának a közvetítő általi megismeréséhez – a jelen szerződés teljes idejére
szólóan kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja.
Budapest, 2012…………

…………………………………………………
Előfizető

(3) Amennyiben előfizető a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás, vagy annak egy része
vonatkozásában más számára felhasználást enged, ezen engedményt - annak nyújtása
megkezdésével egyidejűleg - a Szolgáltatóval írásban köteles közölni. A (2) bekezdésben írt
tartalmú, a felhasználótól eredő írásbeli, adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre
állásáért és a Szolgáltató részére a felhasználás kezdetével egyidejű átadásáért Előfizető
korlátlan felelősséggel tartozik. A nyilatkozat hiánya és 3 napos póthatáridőn belüli átadásának
elmulasztása a Szolgáltatót a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására jogosítja fel, melyet
Előfizető tudomásul vesz.
Budapest, 2012…………
…………………………………………………
Előfizető
(14) Jogviták
(1) A Felek vállalják, hogy jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő jogvitákat békés
úton rendezik, szem előtt tartva a szerződő Felek hírnevét. A jogvita bírósági úton történő
rendezésének esetére a felek jelen okirat aláírásával már most alávetik magukat a FlexCom
Kommunikációs Kft. mindenkori székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének.
(2) A FlexCom Kommunikációs Kft. és az Előfizető közötti jogvita esetén az Előfizető jogosult a vitát
hatóság, bíróság elé terjeszteni.
(15) Egyéb rendelkezések
(1) Az Előfizető elolvasta és megértette a Felhasználói Nyilatkozatot és az Adatvédelmi Biztos
állásfoglalását. A Felhasználói Nyilatkozat megőrzése és kitöltése ez Előfizető felelőssége.
Felhasználói nyilatkozat: www.nyomkovetes.net/nyilatkozat.pdf
Az adatvédelmi biztos állásfoglalása: www.nyomkvetes.net/adatvedelmi.pdf
(2) Az Előfizető köteles (cég esetében) az aláírási címpéldányt és az aktuális cégkivonatot a
szolgáltató weboldalán www.nyomkovetes.net feltölteni.
(16) Utalások az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseire
(1) A jelen Előfizetési Szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a FlexCom Kommunikációs Kft.
mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.
(2) Az Általános Szerződési Feltételek megtekinthetők a FlexCom Kommunikációs Kft. irodájában (H1148
Budapest,
Vezér
u.
149/B
II./311.),
továbbá
bármikor
letölthető
a
www.nyomkovetes.net/aszf.pdf weboldalon.
Jelen Szerződés az aláírás napján lép érvénybe. A szerződő Felek ezen Előfizetői Szerződést
elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal megegyezőt írták alá. Jelen Előfizetői Szerződés
Mellékletei az Előfizetői Szerződés szoros és elválaszthatatlan részét képezik. A Felek az Előfizetői
Szerződés mellékleteit külön is kötelesek aláírásukkal és keltezéssel ellátni.
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Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

számú
számú
számú
számú
számú

Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

Díjszabás
Készülékek és Kiegészítők Árlista
GPS sorszámok
Megrendelőlap
A mai napon hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek

Budapest, 2012.

Előfizető

Számlafizető

FlexCom Kommunikációs Kft.
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