NYILATKOZAT
GÉPJÁRMŰ TÁVFELÜGYELETI ÉS/VAGY ÚTDÍJ BEVALLÁSI KÖZREMŰKÖDŐI
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁRÓL VAGY SZÜNETELTETÉSÉRŐL
AZONOSÍTÓ (SZERZŐDÉS SZÁMA):

ÉRKEZETT:

BA 07-61
ISO 9001
1.Kiadás/2.Módosítás
Multi Alarm ZRt. példánya/
Megbízó példánya
Érvényes:2015. 11. 17-től

Megbízó neve: _____________________________________________ Címe: _____________________________
___________________________________________________________Jelszó: ___________________________
Képviseli: ____________________________________________________________________________________
Rendszám

Azonosító

OK szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kérjük, jelölje a karikákban X-szel a megfelelő választ!

1. A fenti adatokkal nyilvántartott
O gépjármű távfelügyeleti szolgáltatás
O útdíj bevallási közreműködői szolgáltatás
O szüneteltetését kérem: _______ év_________hó_______naptól _______ év________hó________napig.
O szerződést 30 napos felmondási idővel felmondom: _______ év_________hó_______napjával. A szerződés az itt
közölt dátumtól számított 30. napon szűnik meg.
O szerződést egyedi felmondási idővel felmondom: _______ év_________hó_______napjával.
2. A felmondás oka:

OEladtam az autót OTotálkáros lett az autó OÁtszerelés OEgyéb:_________________

3. Kijelentem, hogy a fenti adatokkal nyilvántartott eszköz kiszerelésre kerül(t):

O nem

O igen (dátum:_____________________)

Kiszereléssel kapcsolatos információ: 72/513-133.

Az eszköz beszerelését kérem a következő gépjárműbe:
Rendszám

Azonosító

OK szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Új tulajdonos elérhetősége, amennyiben a szolgáltatást az új tulajdonos igénybe szeretné venni:
________________________________________________________________________________________________________
Alulírott, Név: __________________________________________Anyja neve: ________________________________________

Születési hely/idő: __________________________________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom, hogy mint a gépjármű tulajdonosa / bérlője / egyéb jogcímen használója (jogcím megnevezése:
________________________________) szüneteltetem / mondom fel a fenti azonosítójú szerződést, illetve a jelen
nyilatkozatot a tulajdonos hozzájárulásával teszem meg. (A megfelelő részek Megbízó által kitöltendők, aláhúzandók.)
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat valótlan tartalma esetén az ezzel járó jogkövetkezményeket viselnem szükséges, a
hátoldalon lévő tájékoztatót elolvastam.
Jogi személy ill. jogi személyiséggel nem bíró gazdálkodó szervezet és egyéb jogalanyisággal rendelkező szervezet képviselője, a
jelen okirat aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az okirat aláírása tekintetében a szükséges
felhatalmazással rendelkezik, mint törvényes- (szervezeti) avagy meghatalmazotti (származékos) képviselő.
Dátum:_________________________________

*Aláírás:___________________________________, P.H.

TÁJÉKOZTATÁS

1. A Szolgáltatási Szerződés felmondására és szüneteltetésére az jogosult, aki a szerződést megkötötte,
illetve aki a szerződő fél által aláírt, a megszüntetésre vonatkozó meghatalmazással rendelkezik.
2. A Szolgáltatási Szerződés felmondásához, illetve szüneteltetéséhez a Nyilatkozat pontos kitöltése
szükséges, különös tekintettel a jelszó, a pontos cím, és a megszüntetés/szüneteltetés kezdő
dátumának megadására, valamint a Nyilatkozat dátummal és aláírással való ellátására.
3. Tisztelettel kérjük Ügyfeleinket, hogy szolgáltatásunk színvonalának emelése érdekében szíveskedjenek
kitölteni a „Felmondás oka” rovatot!
4. A 30 nap felmondási idő alatt a Multi Alarm ZRt. a szolgáltatást biztosítja, a szerződő felet ezen 30 nap
alatti szolgáltatásért díjfizetési kötelezettség terheli.
5. Amennyiben a rendszer szüneteltetését határozatlan ideig kérte, de szeretné a szolgáltatást újra
igénybe venni, ezt írásban, -jogosult személy által aláírva,- kell Társaságunk felé jelezni.
6. A szüneteltetés ideje alatt bekövetkező változásokról (pl. értesítendő személy telefonszámának
megváltozása, új értesítendő személy stb.) Társaságunkat írásban, -jogosult személy által aláírva,tájékoztatni kell, a szolgáltatás újraindításakor. A szüneteltetés időtartama alatt, a Multi Alarm Zrt. havi
szüneteltetési díjat számol fel, az aktuális díjtáblázat szerint (lásd www.multialarm.hu).
7. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződés értelmében, a szolgáltatási szerződés
megszűnése, vagy a jármű eladási szándéka esetén - amennyiben az új tulajdonos a Gépjárművédelmi
távfelügyeleti/Útdíj bevallási közreműködői szolgáltatást nem igényli - Megbízó köteles az MA -GPS
központi egység kiszerelésének lehetőségét a szerződés felmondását követő 15 napon belül biztosítani.
Amennyiben az eszköz kiszerelése nem biztosított, vagy az javíthatatlanul sérült, megsemmisült, Megbízó
az eszköz névleges értékét: 30.000.-Ft + 27% ÁFA (bruttó 38.100.-Ft) összeget köteles kifizetni. Az eszköz
értéke és a rendszerbelépési díj egymástól független tételek.

ISO 9001
Székhely:
1106 Budapest, Fátyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Központi Ügyintézés:
7630 Pécs, Basamalom út 33.
Tel: 72/513-110 fax:72/513-113
pecs@multialarm.hu

