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                                        Szolgáltatási Szerződés  

 

Szolgáltatási szerződés a Penta-Net Kft távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatásának igénybevételére, amely 
létrejött ezen, szolgáltatási szerződésben meghatározott személy/cég, mint Előfizető másrészt a Penta-Net Kft 
(2800 Tatabánya, Teleki László u. 6. adószám: 11195272-2-11), mint Szolgáltató között alulírott helyen és 
napon az alábbiak szerint: 

 
Jelen szerződés az Előfizető által itt feltüntetett objektumra terjed ki. 
 
A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető részére távfelügyeleti vagyonvédelmi szolgáltatást nyújt e 
szerződésben foglalt adatok és az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint. 
Az előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatónak az (esetleges próbaüzemet követően) igénybevett szolgáltatásért a 
megállapított díjakat megfizeti, a szolgáltatáshoz nélkülözhetetlen berendezéseket rendeltetésszerűen használja.  
 
Az igénybevett szolgáltatás típusa (ÁSZF)  
szerint:*  

1          2         3         4         5        6     (GPRS)                 egyéb módon:   ----- 

 
Szolgáltató a távfelügyelethez szükséges átjelzéshez tovább számlázott szolgáltatást vesz igénybe, a készülékbe 
helyezett SIM kártyára vonatkozóan. 
 
Intézkedés típusa: (ÁSZF) szerint: 
csak értesítéssel kivonulással és értesítéssel eseti kivonulással és értesítéssel       egyéb módon        valósul meg. 

 
Díjfizetés: 

 
A Szolgáltató folyamatos teljesítése előre benyújtott számlája alapján valósul meg. 
 

 
Megjegyzés:  

 
A Szolgáltató e szolgáltatási szerződés alapján vállalja, hogy az őrzendő objektum elektronikus  

behatolás jelző, riasztó tűz, füstjelző videó, egyéb biztonsági 
védelmi rendszerének jelzéseit a távfelügyeleti központban folyamatosan fogadja, valamint a beérkezett 
jelzéseket regisztrálja, és a szükséges intézkedéseket megteszi. A felek jogait és kötelezettségeit a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét és mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek szabályozza.  
 
 
 

Az előfizető neve: Előfizető címe: E-mail címe: 
   
Cég esetén adószám: Cégjegyzék száma: Igazolvány száma: 
   
A védendő objektum neve: A védendő objektum címe: Telefonszám: 
   

Számlázási név: Számlázási cím: Telefonszám: 
   
Postázási név: Levélcím: Szerz. azonosító: 
   

havidíj : módja: gyakorisága: 
,- Ft  +  ÁFA készpénz / banki átutalás havi   /   negyedéves   /   féléves   /   éves* 

Igényelt többletszolgáltatás/ok: díjai: 
Ügyfél hibából adódó téves kivonulás alkalmanként: 2 000,- Ft + ÁFA 
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Alkalmazott egyéb feltételek: 
 
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény. 
-  Penta-Net Kft távfelügyeleti szolgáltatására alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF). 
- Penta-Net Kft által meghatározott alvállalkozó műszaki szolgáltatására alkalmazott Általános Szerződési 

Feltételek (ÁSZF). 
 
Szolgáltató vállalja, hogy az általa telepített és javított rendszerekre 12 hónapos garanciát vállal. Ezen időszak 
alatt bekövetkezett, a telepítőnek felróható okból történt hibaelhárítás díjmentes az Előfizető számára. 

Szolgáltató számláját papír alapon állítja elő, de elektronikus formában továbbítja az Előfizető részére, aki 
vállalja, hogy azt kinyomtatja. A hatályos jogszabályok szerint a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles. 

Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a saját megbízásából külső szakember telepíti és/vagy javítja a 
rendszerét, a távfelügyeleti központba be nem érkezett jelzésekért a felelősséget a Penta-Net Kft nem vállalja.  
 
Előfizető az előírás szerinti működés érdekében, vagyonvédelmi rendszerét évente egyszer átvizsgáltatja 
valamint, a két évente esedékes akkumulátor csere költségét megtéríti. 
 
A felek a szerződést határozott időre kötik. Az Előfizető a Távfelügyeleti Szolgáltatást a megkötéstől számított 
730 napon belül nem mondhatja fel. Ez idő alatt bármely okból történő felmondás esetén 15 000.-Ft + ÁFA 
kötbért köteles megfizetni. Szándékát írásban, 30 napos felmondási határidővel kell jeleznie a Szolgáltató felé. 
 
730 nap után a szerződés automatikusan meghosszabbodik, és határozatlan idejűvé válik, ha az előfizető 30 
nappal a lejárat előtt írásban nem nyilatkozik a szerződés megszüntetéséről. A határozatlan idejűvé váló 
szerződés felmondási ideje 30 naptári nap. 
 
Egyéb kikötések:  
Az Előfizető 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (6) alapján jogos érdekei (riasztási és egyéb események 
naplózása) miatt kéri, hogy Szolgáltató a Törvény 32. § (5) rendelkezéseitől eltérően a távfelügyeleti rendszer 
működése közben rögzített adatokat a rögzítéstől számított három munkanap elteltével ne törölje, illetve ne 
semmisítse meg. 
 
Az Előfizető a távfelügyeleti szolgáltatására alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket megismerte, azt 
elfogadja, és a távfelügyelet ellátásához szükséges adatainak nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárul.  
 
Szerződés folyamatos teljesítése mindkét fél részéről történő aláírásának napján lép életbe. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják 
rendezni, amennyiben az nem vezet eredményhez, úgy kikötik hatáskörtől függően a Tatabányai Járási Bíróság, 
illetve a Tatabányai Törvényszék hatáskörét. 
 
Kelt: Tatabánya, 2018.  

 
 
 
 

……........................................    ……........................................ 
       Előfizető                                Szolgáltató  

 
 


