Ügyfél példánya
ADATLAP
INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ
BA07-05 3.5. Érvényes: 2016. 07. 01. -től

AZONOSÍTÓ:

ÉRKEZETT:

HEXA:

IKTATVA:

Az adatlap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a Multi Alarm Zrt. Ingatlan távfelügyeleti szolgáltatásának általános szerződési
feltételeit (ÁSZF) és annak mellékleteit!
ÜGYFÉL ADATAI:
ÜGYFÉL NEVE:
E-MAIL CÍME:
INGATLAN NEVE, CÍME:
HELYSZÍNI TELEFONSZÁM:
INGATLAN TÍPUSA: MAGÁN OBJEKTUM/KÖZÜLET/MAGÁN+KÖZÜLET/ÜZLET, ÁRUHÁZ/PÉNZINTÉZET/IPARI LÉTESÍTMÉNY/SZÓRAKOZTATÓ INTÉZMÉNY
EGYÉB:___________________ ALAPSZOLGÁLTATÁS TÍPUSA:
KIVONULÁS/ TELEFONOS ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLYEK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS JELSZAVAK:
Ssz.

Értesítendő neve

*Belépési kód ssz.

Telefonszáma

Jelszava

Jelszó szintje

Legalább egy 1. szintű jelszóval rendelkező értesítendő megadása kötelező! A különböző jelszó típusokhoz és szintekhez NEM választható azonos
Jelszó kifejezés!
* A „Belépési kód sorszáma“ mezőbe NE a Helyi vagyonvédelmi rendszer élesítéséhez vagy hatástalanításához használt kódot írja be,
hanem e kódhoz tartozó , a Helyi vagyonvédelmi rendszerben rögzített sorszámát! Ez esetben, ha az Értesítendőhöz köthető Nyitás-, Zárásjelzés
érkezik a Távfelügyeleti központba, úgy a Szolgáltató Intézkedésköteles riasztásjelzés esetén elsőként az adott Értesítendőt hívja.
Értesítéses szolgáltatás esetén kérjük a jelszó szintje mellett „P” betűvel jelölni a listában azt a személyt, akit a Távfelügyeleti központ
pánikjelzés esetén értesíthet!
EGYÉB JELSZAVAK:
Jelszó
JOGOSULTI JELSZÓ: _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Jelszó szintje
__________
__________
__________

ELLENJELSZÓ:

_____________________________________________ A Multi Alarm Távfelügyeletének azonosítására szolgál.

CSAPDAJELSZÓ:

_____________________________________________ Akkor alkalmazható, ha kényszerítés alatt áll az Ügyfél.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:
Eseménylista postázása [ÁSZF 3. sz. mell. I. a) pont]: Levél ⃣ E-mail ⃣
Nem ⃣
E-mail cím: ___________________________________________________________
Idő intervallum figyelése [ÁSZF 3. sz. mell. I. d) pont]:
Igen
⃣
Nem
Elvárt esemény figyelése [ÁSZF 3. sz. mell. I. c) pont]:
Nyitás
⃣
Zárás

NYITÁSI IDŐSZAK*

Legkorábban
Legkésőbb

ZÁRÁSI IDŐSZAK*

Legkorábban
Legkésőbb

Hétfő

Kedd

Szerda

⃣

⃣
Nem
Csütörtök

⃣
Péntek

Szombat

Vasárnap

*A nyitási és zárási időpontoknál ügyeljen a következőkre: Elvárás figyeléshez az engedélyezett legkésőbbi kóddal történő nyitást (hatástalanítást)
és legkésőbbi kóddal történő zárást (élesítést) kell megadni! A nyitásra és /vagy zárásra vonatkozó időintervallum figyeléséhez a legkorábbi
nyitási és legkorábbi zárási időpont is megadandó! (Azaz napi 4 időpont.)

A jelen Adatlap aláírásával kijelentem, hogy az ÁSZF -et és mellékleteit elolvastam, megértettem és az abban foglaltak
ismeretében töltöttem ki az Adatlapot. Az adatokban történő változásokról írásban haladéktalanul értesítem a Szolgáltatót.
Dátum: __________________

_______________________________
Ügyfél aláírása, PH

___________________________________
Telepítő / üzletkötő aláírása

AZONOSÍTÓ:

Ügyfél példánya

Ezt az oldalt a telepítő szakember vagy a Szolgáltató tölti ki!
Rendszertelepítő neve:

HEXA:

_________________________________________

Telefonszáma:_______________________________

Távfelügyeletre kötő neve: _________________________________________

Telefonszáma:_______________________________

Értékesítő neve:

Telefonszáma:_______________________________

_________________________________________

Helyi vagyonvédelmi rendszerre vonatkozó információk:
Riasztóközpont típusa:
_________________________________________ Központ telefonszáma:_______________________________
Vezetékes átjelzés:
Van ⃣ / Nincs ⃣
Tesztjelentés gyakorisága: ____ Riasztás utáni nyitást küld a riasztó: Igen ⃣ / Nem ⃣
Ny/Z-t küld a riasztó:

Igen ⃣ / Nem ⃣
Riasztási mód: Hangos ⃣ / Néma ⃣

Akkumerülés: _______óra

Aktív ⃣ / Passzív ⃣
Kezelői pánik: Igen ⃣ / Nem ⃣ Csapdakód: Igen ⃣ / Nem ⃣

Hangjelző:

Mérnöki kód:______________________

Mester kód: _________________________

Multi Alarm GSM modul: Van ⃣ /Nincs ⃣

1. GSM Telefonszáma: ________________________ GSM I.P.: _______________________
2. GSM Telefonszáma: ________________________ GSM I.P.: _______________________
Párhuzamos ⃣

Multi Alarm GSM modul működési módja:

GPRS lekérdezés:
Multi Alarm GSM modul saját tesztjelentést küld:
Zóna
sorszáma

Partíció
sorszáma

Központ zónák
megnevezése

Igen

Alap

⃣

Csak GSM ⃣
Fokozott

⃣ (ha a központ nem küld tesztet)

GSM zónák
megnevezése

⃣

Központ ⃣
Kiemelt
Nem ⃣

⃣

Gyakorisága: ___óránként

Felszerelt eszköz típusa

Z.T.*

* A „Z.T.” (Zóna típusa, felhasználása) 1. Normál, 2. Ki-bejárati/Követő, 3. Tűz, 4. Kültéri, 5. Pánik/Életvédelmi, 6. Technikai
Észrevételek a rendszer műszaki állapotával kapcsolatban a kábelezés és a vezetékkötések kivételével:
(Csak akkor kell kitölteni, ha a rendszer nem a Multi Alarm Zrt. telepítése.)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
További felülvizsgálat:

Szükséges

⃣

Nem szükséges

⃣

A fenti észrevételeket az Ügyfél tudomására hoztam, a hiányosságok pótlását és/vagy szükséges módosítások, vagy további
felülvizsgálat elvégzését az Ügyfél: Megrendeli ⃣
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: __________________

Nem rendeli meg ⃣

____________________________________
Ügyfél aláírása, PH

____________________________________
Telepítő / üzletkötő aláírása

