BA 07-95/A
Azonosító

MELLÉKLET TÖBB ÚTDÍJKÖTELES GÉPJÁRMŰ ESETÉN, E-ÚTDÍJ BEVALLÁSI SZERZŐDÉSHEZ KÖZPONTI SZERZŐDÉSSZÁM:
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Dátum: _______________________

Ügyfél:

___________________________________

Multi Alarm Zrt.: ___________________________

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Kérjük, az adatlap minden mezőjét pontosan töltse ki!
Az ÁSZF-ben meghatározott esetekben (ilyen az útdíjköteles gépjármű szállítása) az Ügyfél által kezdeményezett intézkedését a Multi Alarm Zrt. csak jelszóval azonosított személytől fogad el. Az
e-útdíj bevallás teljesítése felelősséggel jár, pontos információk birtoklását feltételezi, illetéktelen általi intézkedés visszaélésre adhat alapot. Ezért a Multi Alarm Zrt. jelszóhoz kötött intézkedést
csak jelszóval rendelkező személytől fogad el. Ügyeljen arra, hogy a jelszót illetéktelen személy ne ismerhesse meg! A rendelkezésre jogosultak személyében bekövetkezett változás
esetén javasoljuk a jelszó megváltoztatását.
Az Adatlapon szereplő adatok módosítását a Multi Alarm Zrt. csak írásban fogadja el!

SZAKSZERVÍZ NYILATKOZATA

A szakszervíz tölti ki!

A TELEPÍTŐ AZONOSÍTÓ SZÁMA:

Alulírott (a szakszervíz képviselőjének neve): ___________________________________ , a Cégnév: ___________________________________ képviselőjeként
nyilatkozom, hogy a ______________forgalmi rendszámú gépjárműbe a Multi Alarm Zrt. előírásai szerint beszereltem a Fedélzeti Eszközt.
A beszerelést az antenna elhelyezésre vonatkozó, alábbi előírások figyelembevételével végeztem.
A Fedélzeti Eszköz (MA-GPS) sorozatszámát (OK szám), valamint 12 jegyű egyedi azonosítóját (OBU ID) üzembe helyezéskor a Multi Alarm Zrt. távfelügyeletének telefonon
bejelentettem.
A rendszer próbája megtörtént, a Fedélzeti Eszköz megfelelően működik.
AZ ANTENNA BESZERELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Az antenna elhelyezése jelentősen befolyásolja a gépjármű, illetve az MA-GPS rendszer kapcsolatát a műholdakkal és a Multi Alarm Zrt. távfelügyeletével.
Célszerű különálló antennát használni, illetve az antenná(ka)t az utastéren kívül elhelyezni a következő esetekben:

- amennyiben a gépjármű gyakran van gyenge GSM térerejű helyen (pl. mélygarázsban, nagyobb lakott településtől távol, hegyvidéken stb.), vagy
- a GPS műholdakra történő rálátást korlátozó helyen (magas házak közti keskeny utcában, erdőben növények takarásában stb.),
- a gépjármű kialakítása olyan, hogy a szokásos műszerfal alatti antenna elhelyezés esetén az antennát fém alkatrészek jelentősen árnyékolják, illetve a szélvédőn a GPS
antenna nem lát ki elegendően széles szögben.
A MULTI ALARM ZRT. TÖLTI KI
Vevőszám:

Ügyelet kezdete:

Új szerződés / Megújító szerződés:

Szkennelve:

MultiVirben rögzítve (dátum/név):

Megszűnt:

Support ellenőrizte (olvasható aláírás/ dátum):

