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Szolgáltatási szerződés 
GPRS szolgáltatás         
Szerződés száma:  

 <BIZONYLATSZAM> 
 

Szolgáltató adatai: 
NÉV: 
Cím: 
E-mail: 
Elérhetőség: 
Adószám:        
Cégjegyzékszám:  
Bankszámla száma: 

Előfizető adatai: 
NÉV: 
Cím: 
Adószám: 
Cégjegyzékszám: 
Kapcsolattartó: 
Elérhetőségek: 

Rendszer adatai: 
Vállalt kivonulási idő:  

 

Fizetési feltételek: 
Fizetés gyakoriság:  
Fizetési mód:  
Fizetési határidő:  

 

Kockázatvállalási hely:  
 
Szerződési tétel(ek): 
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1. A VERENA 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 VERENA 
közvetlenül a GPRS háttérszerződésekben részes szolgáltatóknak fizeti meg. Jelen szerződés alapján a VERENA 
GPRS háttérszerződések útján biztosítja a Megbízó riasztórendszere és a VERENA diszpécserközpont közötti  
kommunikációt.  
 
2. A behelyezett SIM kártya részletes adatait az előfizetői szerződés tartalmazza. A SIM kártya éves előfizetési 
konstrukcióban történő kihelyezése a fentiekben rögzített díj ellenében történik, mely díjat minden megkezdett naptári 
év első hónapjában, külön számlán jelenít meg a VERENA.  
 
3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a GPRS háttérszerződésekben részes szolgáltatók által garantált éves 
rendelkezésre állás értéke 97,6%. 
 
4. VERENA 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 VERENA  intézkedési körén. 
 
5. A jelen szerződés a hatálybalépéstől számított 12 hónap utolsó napjáig, határozott ideig érvényes úgy, hogy 
amennyiben a Felek nem kezdeményezik a szerződés megszűntetését, úgy a szerződés határozatlan idejű 
szerződéssé alakul át.  
 
6. Megbízó a szerződés megszűntetését a VERENA felé írásban kezdeményezheti úgy, hogy egyidejűleg megrendeli 
a GPRS kommunikátor leprogramozását és a SIM kártya visszaszolgáltatását. A VERENA a leprogramozást az 
érvényes díjtételek alapján végzi el. A jelen szerződés a SIM kártya VERENA által történő átvételével szűnik meg. 
Abban az esetben, ha a Megbízó a SIM kártyát bármilyen okból nem szolgáltatja vissza, úgy a VERENA jogszerűen 
követelheti a Megbízótól. 
 
7. A Megbízó rendkívüli felmondással élhet, ha bizonyítja, hogy a VERENA, illetve a GPRS háttérszerződésekben 
érintett felek a jelen szerződés garantált rendelkezésre állási értéket nem teljesítik. Ez esetben a szerződés az írásos 
felmondás igazolt kézhezvételétől számított 15. napon, a SIM kártya VERENA általi átvételével szűnik meg. A VERENA 
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 visszaszolgáltatási kötelezettsége mellett 
megszűnik. 
 
 
Kelte: <KELTE> 
 

 
 
 
 __________________________  _________________________ 

 
    Verena’ 03 Kft.                       Előfizető  

 


