Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fzztznnő, zetze teal arányos
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A Multi Alarm Zrt. az útíjköttlllt lllmi úttzaöatz útíjköttlllt gépkárművll ttrténő hatználatára vonatöoz, az útíjkfzltéti
öttlllzlttég mlgállapjtáta alapkául tzolgál, aíattzolgáltatátt (a továbbiaöban: l-útíjk blvallát) nyúkt ügyfllli rétzérl. Az
Ügyfél a Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgöttétévll mlgbjzza a Multi Alarm Zrt. -t mint tzolgáltat,t hogy az l-útíjk blvallátt
nlvébln ét hllyltl tllkltjttl. Az Ügyfél ét a Multi Alarm Zrt. ötztt kogvitzonyt a kllln Általánot Szlrzőíéti Flltétlllö
tzabályozzáö.
1. Foeal ak
Mult Alar krt. (tzéöhllyl: 1106 Buíapltt Fátyolöa u. 8. ötzponti ügyintézét hllyl: 7630 Péct Batamalom
út 33. Cg. 01-10-044636): az Ügyfél nlvébln ét hllylt l-útíjk blvallátt tllkltjtő tzolgáltat, blvalláti ötzrlműötíő.
Üeyfél: az a mlgbjz, aöi a Multi Alarm Zrt.-vll mint mlgbjzotal l-útíjk blvallátra Szolgáltatáti tzlrzőíétt ött. Ahol a
Szolgáltatáti tzlrzőíét Ügyflllt lmljt az alat az Úthatznál,t it értlni ölll.
Álla i Autópálya Kzzzlő krt.: az állam által öiklltlt lgyltlmlt útíjktzolgáltat, ét útíjktzlíő (a továbbiaöban:
ÁAK).
Szoleáltatási szzrzőnés: az l-útíjk blvallátr,l a Multi Alarm Zrt. ét az Ügyfél (a továbbiaöban lgyüt: Flllö) ötztt létrlktt
mlgbjzáti tzlrzőíét amlly az lgylíi tzolgáltatáti tzlrzőíétből aíatlapb,l valamint az lgylíi tzolgáltatáti tzlrzőíét
mllléölltét öéplző kllln Általánot Szlrzőíéti Flltétlllöből ét annaö mllléölltéből (a továbbiaöban: ÁSZF) áll.
Amlnnyibln az lgylíi tzolgáltatáti tzlrzőíét az aíatlap valamint az ÁSZF rlníllölzétli lltérnlö úgy lltőtorban az
lgylíi tzolgáltatáti tzlrzőíét ét az aíatlap mátoítorban az ÁSZF rlníllölzétli az irányaí,ö. A Szolgáltatáti tzlrzőíét
ölrlt kllllgű az Ügyfél a Szolgáltatáti tzlrzőíét hatálya alat ttbb útíjköttlllt gépkármű tlöintltébln it mlgbjzhatka a
Multi Alarm Zrt.-t az l-útíjk blvallát tllkltjtétévll. Ebbln az ltltbln valamlnnyi útíjköttlllt gépkármű tlöintltébln a
Szolgáltatáti tzlrzőíét rlníllölzétli lgytégltln érvényltlö. A Szolgáltatáti tzlrzőíét nlm érinti az Ügyfél Multi Alarm
Zrt.-vll ötttt gépkármű távfllügylllti tzlrzőíétét.
Fznélzzt zszköz: a Multi Alarm Zrt. által biztotjtot az lllötroniöut útíjktzlíéti tlvéölnytég támogatátára alöalmat
gépkárműbl tzlrllt /ctatlaöoztatot ltzötz amlly műholíat hllymlghatároz, rlnítzlrln alapul ét amlly GSM/GPRS
átvitlli ctatornán öülí kllzétlölt a Multi Alarm Zrt. távfllügyllltérl.
Rznnzlkzzésrz joeosult: az Ügyfél által a Szolgáltatáti tzlrzőíétbln mlgaíot olyan tzlmély aöi rlníllölziö az ÁSZF-bln
mlghatározot intézölíétlöhlz tzüötéglt klltz,val. A rlníllölzétrl kogotult által tlt intézölíétlö az Ügyfél
öépvitllltébln tlt intézölíétnlö minőtülnlö.
Útníj: kogtzabályban mlghatározot az útíjköttlllt lllmi úttzaöatz hatználatáért fzltlníő az általánot forgalmi aí,t it
magában foglal, a mlgtlt útal arányot úthatználat alapkán az ÁAK által öivltlt íjk.
Útníjkötzlzs zlz i ttszakasz: az útíjkfzltét llllnébln hatználhat, ötzúthál,zatnaö a íjkmlghatározát tzlmpontkáb,l öét
úttzllvénybln llhatárolt rétzl.
Útníjkötzlzs eépjár ű: a 3 5 tonnánál nagyobb mlglnglílt llgnagyobb tttzttmlgű tlhlrgépöocti vontat, – iílértvl a
nylrglt vontat,t it - valamint az ilyln gépkárműből ét az általa vontatot p,töoctib,l félp,töoctib,l áll, kárműtzlrllvény.
Úthasználó: az úthatználat torán gépkárművlt vlzltő tzlmély.
Viszonylat jzey: az útíjköttlllt úthál,zat llőrl mlghatározot llgalább lgy útíjköttlllt lllmi úttzaöatzánaö lgy llőrl
mlghatározot útíjköttlllt gépkárművll ttrténő hatználatára vonatöoz, llőrl mlgváltot úthatználati kogotulttág.
2. Az Üeyfél és a Mult Alar

krt. joeállása

2.1. Az Ügyfél fllllőttégl hogy az útíjköttlllt lllmi úttzaöatzoö útíjköttlllt gépkárművll ttrténő hatználatához
tzüötéglt kogtzabályban rtgzjtlt úthatználati kogotulttágot mlgtzlrlzzl az úthatználatot blvallka ét annaö llllnértéöét
(útíjkat) mlgfzlttl.
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2.2. Az útíjköttlllt lllmi úttzaöatzoö hatználatnaö blvallátával az Ügyfél a Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgöttétévll a Multi
Alarm Zrt.-t mint blvalláti ötzrlműötíőt bjzza mlg.
2.3. Az Ügyfél a Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgöttétévll öiklllnti hogy az érintlt útíjköttlllt gépkárművlöln olyan koga áll
flnn amlly alapkán kogotult a Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgöttétérl.
2.4. A Multi Alarm Zrt. az általa biztotjtot flíélzlti ltzötz útkán az útíjköttlllt gépkárműből öinylrt útíjköttlllt lllmi
úttzaöatz hatználatára vonatöoz, aíatoöat az Ügyfél nlvébln ét hllylt lllötroniöutan mlgöülíi az ÁAK rétzérl. A Multi
Alarm Zrt. aíattzolgáltatáta alapkán az ÁAK mint lgyltlmlt útíjktzolgáltat, ét útíjktzlíő mlgállapjtka ét ötzvltllnül az
Ügyféltől bltzlíi az útíjkat.
2.5. Az útíjk mlgállapjtáta a tzámlavlzltét az lgylnllg nyilvántartát a íjktzlíét ét a íjkllllnőrzét nlm a kllln
Szolgáltatáti tzlrzőíét ölrltébln ttrténiö l fllaíatoöat az ÁAK látka ll az Ügyféllll ötttt tzlrzőíét alapkán.
2.6. A Multi Alarm Zrt. öiklllnti hogy rlníllölziö azoööal a műtzaöi itmlrltlööll tzaömai tapatztalatal tlchniöai
flltétlllööll call clntlrrll (a továbbiaöban: távfllügylllt) ét tupportal amlly alapkán az ÁSZF-bln foglalt
öttlllzlttéglit folyamatotan 24 ,rában öéplt tllkltjtlni ét amlly flltétlllölt a kogtzabályoö a blvalláti
ötzrlműötíőtől mlgötvltllnlö.
3. A Szoleáltatási szzrzőnés létrzjöez
Ahhoz hogy az Ügyfél ét a Multi Alarm Zrt. ötztt a Szolgáltatáti tzlrzőíét létrlktkktn az alábbi flltétlllö lgyütlt
tllkltülétl tzüötéglt az alábbi torrlníbln:
1. az Ügyfél a Multi Alarm Zrt.-vll Szolgáltatáti tzlrzőíétt ött l-útíjk blvallátára ét llfogaíka az ÁSZF-lt ét
2. az l-útíjk blvalláttal érintlt gépkárművlöbl a Multi Alarm Zrt. flíélzlti ltzötzét bltzlrlliö ét a flíélzlti ltzötz
üzlmtzlrűln műötíiö (értéöllhltő kllzétlölt öülí a Multi Alarm Zrt. távfllügyllltérl) ét
3. az Ügyfél az ÁAK útíjkfzltéti rlnítzlrébln tiölrltln rlgitztrál ét
4. az ÁAK mlgölrltétét a Multi Alarm Zrt. vittzaigazolka ét
5. az ÁAK az Ügyflllt értltjti a tiölrlt rlgitztráci,r,l.
4. A Szoleáltatási szzrzőnés kzznő inőpontja
A tzolgáltatáti tzlrzőíét ölzíő iíőpontka az az iíőpont amiöor az ÁAK a tiölrlt rlgitztráci,r,l tz,l, értltjtétt az
Ügyfélnlö mlgöülíi.
5. A fznélzzt zszköz (MA-GPS központ zeysée) bzszzrzlész,

űköntztész

5.1. A Multi Alarm Zrt. a Szolgáltatáti tzlrzőíéttll érintlt gépkárművlö l-útíjk blvalláti rlnítzlrbl ttrténő blöttétéhlz
tart,t hatználatba aíáttal a Multi Alarm Zrt. minílnöori íjktáblázatában mlghatározot lgytzlri íjk llllnébln biztotjtka a
flíélzlti ltzötzt (MA-GPS ötzponti lgytéglt). Az lgytzlri íjkat a tzolgáltatát 24 havi öommuniöáci,t ötlttégl iníoöolka.
Ha az útíjköttlllt gépkárműbl a flíélzlti ltzötzt a Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgöttétét mlgllőzőln vagy azzal lgyiíőbln a
Multi Alarm Zrt.-vll gépkármű távfllügylllti tzolgáltatátra ötttt tzlrzőíét ölrltébln bltzlrlliö az Ügyfélnlö az lgytzlri
íjkat nlm ölll mlgfzltnil.
5.2. Az Ügyfél tuíomátul vltzi hogy a flíélzlti ltzötz ét tartozéöai továbbá a hozzá tartoz, GSM/GPRS llőfzltét a Multi
Alarm Zrt. tulakíona amllylt a Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgtzűnétlöor öttlllt a Multi Alarm Zrt.-nlö vittzatzolgáltatni. A
flíélzlti ltzötz műötíétét az ÁSZF mllléölltl tartalmazza.
5.3. A flíélzlt ltzötz bl- ét öitzlrllétét öizár,lag a Multi Alarm Zrt. által mlgklltlt tzaötzlrvizlö véglzhltiö.
A tzlrllét íjka az Ügyflllt tlrhlli.
5.4. A Multi Alarm Zrt. a flíélzlti ltzötz rlnílltltéttzlrű hatználata ltltén a flíélzlti ltzötz tzabálytzlrű műötíétrl
val, alöalmattágáért a Szolgáltatáti tzlrzőíét iíőtartamára fllllőttéglt vállal.
5.5. A flíélzlti ltzötz rlnílltltéttzlrű hatználata az Ügyfél fllllőttégl. Az Ügyfél a flíélzlti ltzötz hatználata torán
öttlllt bltartani az ÁSZF mllléölltét öéplző tákéöoztat,ban tzlrlplő llőjrátoöat.
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5.6. Nlm minőtül rlnílltltéttzlrű hatználatnaö illltőllg a Multi Alarm Zrt. hat,ötrén öjvül ltő llhárjthatatlan oönaö
tlöintlníőlö az alábbi ltltlö amllylö flnnálláta ltltén a Multi Alarm Zrt. nlm vállal fllllőttéglt a flíélzlti ltzötz
tzabálytzlrű műötíétrl val, alöalmattágáért:
a) a flíélzlti ltzötz tzlrllétét (iílértvl a kavjtátát ctlrékét) nlm a Multi Alarm Zrt. által öiklltlt tzaö-tzlrviz
véglztl;
b) a flíélzlti ltzötz műötíétébl a Multi Alarm Zrt.-n öjvüláll, tzlmély bármilyln m,íon blavatöo-ziö;
c) az Ügyfél vagy harmaíiö tzlmély olyan ltzötzt vagy bármlly olyan llkárátt alöalmaz amlly a fl - íélzlti
ltzötz műötíétét blfolyátolhatka iílértvl az olyan ltzötz ctatlaöoztatátát amlly rontka a flíélzlti ltzötz
műötíéténlö vagy öommuniöáci,kánaö minőtégét;
í) a flíélzlti ltzötzbln balltlt lllmi ctapát rongálát vagy lgyéb öültő blhatát miat öár öllltölziö vagy
mlgtlmmitül.
5.7. Az Ügyfél tuíomátul vltzi hogy az l-útíjk blvallát ctaö aööor műötíőöéplt ha a távkllzétt biztotjt, útvonalaö it
műötíőöépltlö. A Multi Alarm Zrt. nlm vállal fllllőttéglt a távötzléti tzolgáltatát hibákáb,l ttrténő valamint ftlírakzi
légötri ötrülménylö miat kllzétllmaraíátb,l lrlíőln az Ügyflllt ért hátrányért öárért.
5.8. A Multi Alarm Zrt. biztotjtka hogy a flíélzlti ltzötz műötíétérl ét hatználatára vonatöoz, tákéöoztatátoö a
honlapkán (www.multialarm.hu) folyamatotan llérhltőlö llgylnlö.
6. Eljárás a fznélzzt zszköz

zehibásonása zsztén

6.1. A flíélzlti ltzötz mlghibátoíátát térülétét mlgtlmmitülétét az Ügyfél öttlllt a Multi Alarm Zrt.-nlö
halaíéötalanul blklllntlni a +36-1-510-12-55-tt tlllfontzámon illltvl öttlllt a Multi Alarm Zrt. flltz,ljtátára a
gépkárművlt tzlrvizllétrl rlníllölzétrl boctátani. A hiba öétlíllmlt blklllntétéből vagy a blklllntét llmulatztátáb,l
lrlíő hátrányért / öárért a Multi Alarm Zrt.-t fllllőttég nlm tlrhlli.
6.2.1. Amlnnyibln a flíélzlti ltzötz mlghibátoíátát a Multi Alarm Zrt. étzllli ét a mlghibátoíát lrlíménylöéppln az
l-útíjk blvallát nlm vagy hibátan ölrül mlgöülíétrl az ÁAK rétzérl a Multi Alarm Zrt. az Ügyflllt a tuíomáttzlrzéttől
tzámjtot 10 plrcln bllül értltjti az ÁAK rlnítzlrébln rlgitztrált értltjtétrl mlgaíot l-mail cjmln tmt tzámon ét
tlllfontzámon. Az értltjtét flltétlll hogy a Multi Alarm Zrt. a flíélzlti ltzötz mlghibátoíátát étzlllkl.
6.2.2. Az Ügyfél takát öocöázatára jrátban öérhlti hogy a Multi Alarm Zrt. a flíélzlti ltzötz hibár,l ttrténő ÁSZF 6.2.1.
pont tzlrinti tlllfonon ét/vagy SMS-ln ttrténő értltjtétt mlllőzl. Ebbln az ltltbln az Ügyfél tuíomátul vltzi ét vállalka
annaö öocöázatát hogy a tlllfonon ét/vagy SMS-ln ttrténő értltjtét mlllőzétévll a flíélzlti ltzötz hibár,l ctaö az ÁAK
rlnítzlrébln rlgitztrált értltjtétrl mlgaíot l-mail cjmln – ét amlnnyibln jgy rlníllölzlt tlllfonon vagy SMS-bln –
értltülhlt. Az értltjtéti m,íoö öorlátozáta a kogotulatlan úthatználat miat bjrtágolátt nlm aöaíályozza az lbből lrlíő
bjrtágért vagy mát kogötvltölzményért az Ügyfél fllll.
6.3 A flíélzlti ltzötz mlghibátoíáta ltltén az úthatználati kogotulttágot az Ügyfél az úthatználatot mlgllőzőln váltot
vitzonylati klgy vátárlátával öttlllt mlgtzlrlzni.
Amlnnyibln az Ügyfélnlö lz nlm áll m,íkában úgy a flíélzlti ltzötz mlghibátoíátára vonatöoz, az ÁSZF 6.1. pontka
tzlrinti blklllntétt illltvl az ÁSZF 6.2. pontka tzlrinti értltjtétt ötvltőln a flíélzlti ltzötz kavjtátáig a Multi Alarm Zrt.-t
a kogotultatlan úthatználatb,l lrlíő Ügyflllt ért hátrányért öárért fllllőttég öizár,lag aööor tlrhlli ha lz a hátrány
vagy öár az Ügyflllt tlrhllő öárlnyhjtéti öttlllzlttég tllkltjtétl torán mlrült fll.
A tzolgáltatát kllllgérl valamint annaö alactony íjkára / íjkmlntlttégérl tlöintltll (ÁSZF 5.1. pont) a Multi Alarm Zrt. a
flíélzlti ltzötz mlghibátoíátáb,l lrlíő a kogotulatlan úthatználatal tttzlfüggétbln fllmlrült hátrányoö ét öároö
ötrén öjvüli öároöért val, fllllőttégét - a Polgári Ttrvényötnyv 314. § (2) blölzíétébln foglaltaöra tlöintltll - tllklt
mértéöbln öizárka.
6.4. A flíélzlti ltzötz kavjtátát a Multi Alarm Zrt. a blklllntétt ötvltő munöanapon mlgölzíi flltévl hogy a
gépkárművlt az Ügyfél a Multi Alarm Zrt. rlníllölzétérl boctátka.
Sürgőt ltltbln az Ügyfél öérhlti a flíélzlti ltzötz toron öjvüli kavjtátát amlly ltltbln a flíélzlti ltzötz kavjtátánaö
mlgölzíétl a blklllntéttől tzámjtot 12 ,ra. A flíélzlti ltzötz kavjtáta Magyarortzág tlrülltén a Multi Alarm Zrt. által
öiklltlt tzaötzlrvizbln vagy az Ügyfél által mlgklltlt hllytzjnln ttrténiö.
A toron öjvüli valamint a tzaötzlrvizln öjvüli kavjtátt a Multi Alarm Zrt. a minílnöori íjktáblázatában mlghatározot íjk
llllnébln végzi ll.
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6.5. Ha a flíélzlti ltzötz kavjthatatlan mlghibátoíátát vagy mlgtlmmitülétét a gépkármű balltltl lllmi ctapát
rongálát az Ügyfélnlö fllr,hat, tzaötzlrűtlln ölzllét vagy lgyéb öültő blhatát oöozza a flíélzlti ltzötz értéöét az
Ügyfél a Multi Alarm Zrt. minílnöori íjktáblázatában mlghatározot tttzlgbln mlgtérjti a Multi Alarm Zrt. rétzérl.
7. Eljárás üzz hiba zsztén
A Multi Alarm Zrt. távfllügylllti rlnítzlrénlö biztontágot műötítltétl érílöébln íupliöált rlnítzlrt alöalmaz. A
rlnítzlr a brit BS5979 ét AQAP 2110:2009 tzabványnaö mlgfllllő llőjrátoö tzlrint műötíiö amlly folyamatot
rlníllölzétrl állátt biztotjt lzért az üzlmhiba blötvltölzéténlö öocöázata llhanyagolhat,.
7.1. Anatkésést okozó üzz hiba
7.1.1. A távfllügylllti rlnítzlr ltltllglt tllklt ötrű vagy tzámot Ügyflllt érintő hibáka torán amlly miat a Multi Alarm
Zrt. az l- útíjk blvallátt nlm tuíka tllkltjtlni íl a hiba étzlllétét ötvltőln az aíatoö várhat,an hllyrlálljthat,aö tlhát az
üzlmhiba aíatvltztéttll nlm kár ét az aíattzolgáltatát az ÁAK fllé garantálhat, a Multi Alarm Zrt. a hiba étzlllétét
ötvltőln halaíéötalanul értltjti az ÁAK-t. Ebbln az ltltbln az Ügyfél úthatználata nlm minőtül kogotulatlannaö.
7.1.2. Szüötég ltltén a Multi Alarm Zrt. llgalább lgy ,rával öorábban értltjti az Ügyflllt arr,l ha az úthatználati
kogotulttág mlgtzlrzétéhlz mlghatározot iíőpont,l vitzonylati klgy vátárlátára lltz öttlllt. Amlnnyibln az Ügyfél az
értltjtét llllnérl a vitzonylati klgy vátárlátát llmulatztka úgy a kogotulatlan úthatználat ötvltölzménylit az Ügyfél vitlli.
7.1.3. Az ÁSZF 7.1.2. pontban ötztlt értltjtét ltltén a Multi Alarm Zrt. az üzlmhiba llhárjtátár,l it értltjti az Ügyflllt.
7.2. Stlyos üzz hiba
7.2.1. A távfllügylllti rlnítzlr ltltllglt tllklt ötrű vagy tzámot Ügyflllt érintő hibáka torán amlly miat a Multi Alarm
Zrt. az l-útíjk blvallátt nlm tuíka tllkltjtlni ét az aíatoö blvallátát a hiba hllyrlálljtáta ltltén tlm tuíka p,tolni a Multi
Alarm Zrt. a hiba étzlllétét ötvltőln halaíéötalanul értltjti az ÁAK-t.
7.2.2. Ezt ötvltőln a Multi Alarm Zrt. a hibár,l értltjti az Ügyflllt. Az értltjtét tartalmazza hogy az Ügyfél az úthatználati
kogotulttág mlgtzlrzétéhlz mlly iíőpont,l milyln rlnítzámú útíjköttlllt gépkárműrl öttlllt vitzonylati klgylt
vátárolni. Amlnnyibln az Ügyfél az értltjtét llllnérl a vitzonylati klgy vátárlátát llmulatztka úgy a kogotulatlan
úthatználat ötvltölzménylit az Ügyfél vitlli.
8. Eljárás tn. uerás zsztén
Az ÁAK által mlghatározot ún. ugrát ltltén az ugrát étzlllétét ötvltőln a Multi Alarm Zrt. l-mail ét tmt üzlnltbln
értltjti az Ügyflllt. Az értltjtét tartalmazza az ugráttal érintlt útíjköttlllt gépkármű flltégkllét rlnítzámát az ugrát
ölzílténlö ét végénlö iíőpontkát ét a légvonalblli távoltágot.
Az ugrátr,l a Multi Alarm Zrt. lgyiílkűllg értltjti az ÁAK-t. Az értltjtétt ötvltőln az ugrátt az ÁAK ölzlli.
9. A Mult Alar

krt. tzvékznyséeénzk fzlfüeezsztész / tjrainnítása

9.1. Ha az ÁAK a Multi Alarm Zrt.-től érölző l-útíjk blvallát fogaíátát fllfüggltzti a Multi Alarm Zrt. a fllfüggltztét
hatályba lépétl llőt llgalább 2 munöanappal értltjti az Ügyflllt annaö érílöébln hogy az útíjk blvallátt mát m,íon
tllkltjttl.
9.2. Ha az ÁAK a fllfüggltztlt l- útíjk blvallát fogaíátt úkrainíjtka a Multi Alarm Zrt. az úkrainíjtát llőt llgalább 1
munöanappal értltjtlni az Ügyflllt annaö érílöébln hogy az Ügyfél llölrülkl a ttbbtztrtt útíjkfzltétt.
9.3. Az ÁSZF 9.1. illltvl 9.2. pontka tzlrinti értltjtétt ötvltőln a kogotulatlan úthatználat ötvltölzménylit illltvl a
ttbbllt útíjkat az Ügyfél vitlli.
10. Az Üeyfél értzsítész
10.1. A Multi Alarm Zrt. az Ügyfél által az ÁAK rlnítzlrébln rlgitztrált ét az ÁAK-t,l a Multi Alarm rétzérl mlgöülítt
llérhltőtéglöln értltjti az Ügyflllt az ÁSZF-bln llőjrt ltltlöbln.
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10.2. Az Ügyfél vállalka hogy az ÁAK rlnítzlrébln a rlgitztráci, torán az llérhltőtéglölt fllllőtln ttlti öi az
értltjtlníőööll a tzolgáltatátt itmlrtlti a rlgitztrált aíatoö változátát az ÁAK rlnítzlrébln halaíéötalanul m,íotjtka. Az
Ügyfél tuíomátul vltzi hogy a Multi Alarm Zrt. nlm vállal fllllőttéglt a hllytllln aíatoö rlgitztráci,káb,l az
aíatváltozát rlgitztráci,kánaö illltvl a rlgitztrált aíatoö ÁAK általi átaíátánaö llmaraíátáb,l az értltjtlníőö
llérhltltllntégéből az értltjtlt tzlmélylö értltjtétt ötvltő magatartátáb,l lrlíő öároöért.
10.3. Ahol az ÁSZF az Ügyfél értltjtétét jrka llő a Multi Alarm Zrt. az Ügyfél által az ÁAK rlnítzlrébln az aíot gépkármű
öapctán értltjtlníőöént rlgitztrált llérhltőtéglöln értltjti az Ügyflllt. A Multi Alarm Zrt. – az ÁSZF 8. pontka öivétllévll
– miníln lgylt rlgitztrált gépkárműhtz rlníllt Úthatznál,t tlllfonon SMS-bln ét l-mailbln értltjt az alábbiaö tzlrint.
10.4. Tlllfonot értltjtét ltltén a Multi Alarm Zrt. rétzéről az ÁSZF 10.3. pontkában mlghatározot értltjtéti
öttlllzlttéglt tllkltjtltnlö ölll tlöintlni ha a Multi Alarm Zrt. az Ügyfél tlllfonot értltjtétét az értltjtétrl llőjrt
iíőtartamon bllül llgalább öéttzlr mlgöjtérlltl íl az Ügyfél az értltjtétt nlm fogaíta. Szintén tllkltjtltnlö minőtül az
értltjtét ha az Ügyfél llérétl az Ügyfél érílöötrébln fllmlrült oöb,l hiútul mlg.
10.5. SMS-bln ttrténő értltjtét ltltén az értltjtét nyllvl a Szolgáltatáti tzlrzőíét nyllvl.
10.6. Ha az Ügyfél az ÁAK rlnítzlrébln ttbb útíjköttlllt gépkárművlt rlgitztrál ugyanarra a tlllfontzámra vagy
ugyanarra az l-mail cjmrl aööor a Multi Alarm Zrt. az értltjtétt válatztáta tzlrint az ÁSZF 10.3. pontkában foglaltaöt,l
lltérőln az alábbiaö tzlrint tllkltjthlti:
10.6.1. ugyanazon l-mail cjm ltltén lgy l-mailbln öülíhlt értltjtétt valamlnnyi értltjtéttll érintlt gépkármű
vonatöozátában azzal hogy az l-mailbln flltorolka az érintlt gépkárművlö rlnítzámát;
10.6.2. ugyanazon tlllfontzám ltltén:
a) lgy tlllfonhjvát útkán tlhlt lllglt értltjtéti öttlllzlttégénlö valamlnnyi értltjtéttll érintlt gépkármű
vonatöozátában azzal hogy a tlllfonhjvát torán az értltjtéttll érintlt valamlnnyi gépkármű rlnítzá-mát
mlgaíka;
b)

lgy SMS útkán öülíhlt értltjtétt valamlnnyi értltjtéttll érintlt gépkármű vonatöozátában azzal hogy az SMSbln az értltjtéttll érintlt gépkárművlö rlnítzámát nlm aíka mlg tllklt ötrűln íl hivatöoziö az lgyéb
értltjtéti ctatornáöon ttrtént értltjtétlörl flltévl hogy az a) pontban lmljtlt tlllfonhjvát oly m,íon zárult
tiölrltln hogy valamlnnyi értltjtéttll érintlt gépkármű vonatöozátában a rlnítzámoö tllklt ötrű flltoroláta
(lgylztltétl) a tlllfonbltzélgltét torán mlgttrtént.

11. Útníjkötzlzs eépjár ű szállítása
11.1. Az útíjköttlllt gépkármű tzálljtáta torán amlnnyibln az útíjköttlllt lllmi úttzaöatz hatználata nlm takát lrőből
ttrténiö (pl.: tzálljtot vagy vontatot kármű ltltén) az aíot úttzaöatzra az Ügyfélnlö nlm ölll útíjkat fzltni.
11.2. Az ÁSZF 11.1. pont tzlrinti ltltbln a Rlníllölzétrl kogotult az útíjköttlllt gépkármű tzálljtátát mlgllőzőln
llgalább 15 plrccll öorábban tlllfonon vagy llgalább 24 ,rával öorábban l-mailln tlt nyilatöozatban klllnthlti bl a
Multi Alarm Zrt. rétzérl hogy az útíjköttlllt gépkármű tzálljtáta miat nlm igényll útíjkat aíot iíőtzaöra. A blklllntétt a
Rlníllölzétrl kogotult öizár,lag a +36-1-510-12-12 tlllfontzámon vagy az uípanatz@multialarm.hu l-mail cjmln tlhlti
mlg.
11.3. A Rlníllölzétrl kogotult a mlntltülét mlgtzűnétét mlgllőzőln llgalább 15 plrccll öorábban tlllfonon vagy
llgalább 24 ,rával öorábban l-mailln tlt nyilatöozatban klllnthlti bl a Multi Alarm Zrt. rétzérl hogy az útíjköttlllt
gépkármű tlöintltébln itmét úthatználati kogotulttágot igényll.
11.4. Ha az Ügyfél az ÁSZF 11.2. pontka illltvl 11.3. pontka tzlrinti blklllntétt llmulatztka ét a Multi Alarm a flíélzlti
ltzötzről érölző kllzétlö alapkán l-útíjk blvallátt tllkltjt az ÁAK fllé illltvl úthatználati kogotulttágot nlm igényll az
érintlt útíjköttlllt gépkármű tzámára a flltzámjtot útíjkat illltvl a kogotulatlan úthatználat ötvltölzménylit az Ügyfél
vitlli.
11.5. A blklllntétöor a Multi Alarm Zrt. a Rlníllölzétrl kogotultat az Ügyfél által a Szolgáltatáti tzlrzőíét Aíatlapkán
mlgaíot klltz,val azonotjtka. Amlnnyibln a blklllntő a hllylt klltz, hiányában nlm tuíka magát azonotjtani a Multi
Alarm Zrt. az ÁSZF 11.2. ét 11.3. pontkában foglalt blklllntét alapkán nlm intézölíiö.
11.6. Az ÁSZF 11.2. ét 11.3. pontkában foglalt blklllntétrl tlt intézölíétről a Multi Alarm Zrt. az Ügyflllt SMS-bln ét lmailbln értltjti.
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12. A Mult Alar

krt. fzlzlősséevállalása

12.1. A Multi Alarm Zrt. a Szolgáltatáti tzlrzőíét hibát tllkltjtétl miat az Ügyfélnél klllntölző hátrányért öárért –
amlnnyibln az a Multi Alarm Zrt.-nlö bizonyjtotan fllr,hat, – hllytáll az alábbiaö tzlrint.
12.1.1. Ha a Multi Alarm Zrt. által az ÁAK fllé továbbjtot aíattzolgáltatát ölvltlbb úthatználati kogotulttág igénylétt
tartalmazot mint ami az Ügyfél tényllglt úthatználata tzlrint tzüötéglt llt volna ét lzért az Ügyfélrl bjrtágot tzabtaö
öi a bjrtág tttzlgét a Multi Alarm Zrt. az Ügyfélnlö mlgtérjti.
12.1.2. Ha a Multi Alarm Zrt. által az ÁAK fllé továbbjtot aíattzolgáltatát ttbb úthatználati kogotulttág igénylétt
tartalmazot mint ami az Ügyfél tényllglt úthatználata tzlrint tzüötéglt llt volna a ttbbllt úthatználat íjkát a Multi
Alarm Zrt. az Ügyfélnlö mlgtérjti öivévl ha lzt az tttzlglt az ÁAK-naö kogtzabály vagy tzlrzőíét alapkán vittza ölll
térjtlnil az Ügyfél rétzérl.
12.2. A Multi Alarm Zrt. tákéöoztatka az Ügyflllt hogy rlníllölziö olyan fllllőttégbiztotjtáttal amlly flílzltlt nyúkt a
Multi Alarm Zrt. ltltllglt tzlrzőíéttzlgétl miat öllltölző öároö mlgtérjtétérl.
12.3. A Szolgáltatáti tzlrzőíét tzünltllétl alat (ÁSZF 16. pont) ttrtént kogotulatlan úthatználatért a Multi Alarm Zrt.-t
fllllőttég nlm tlrhlli.
12.4. A Multi Alarm Zrt. nlm vállal fllllőttéglt ÁSZF 12.1. pontkában mlghatározot öároö mlgtérjtétérl
a) ha a flíélzlti lgytég műötíétébl blavatöoznaö (jgy öültnttln ha a klltovábbjtátt gátolkáö
mlgaöaíályozzáö vagy azt mlgöjtérliö)
b) ha a hátrányt / öárt tzáníéöotan vagy bűnctlllöménnyll oöoztáö.
12.5. Az Ügyfél a öártérjtéti igényét a öár blötvltölzététől tzámjtot 30 napon bllül jrátban az azt alátámatzt,
íoöumlntumoö blctatolátával nyúkthatka bl a Multi Alarm Zrt.-nél az ÁSZF 13.2. pontkában flltüntltlt llérhltőtéglöln.
A határiíő llmulatztáta kogvltztéttll kár.
13. Panaszkzzzlés
13.1. A Multi Alarm Zrt. l-útíjk blvalláti tlvéölnytégévll (jgy öültnttln az úthatználati kogotulttág igénylétévll az ahhoz
öapctol,í, flíélzlti lgytég műötíétévll) öapctolatot ügyféli panatzoöat a Multi Alarm Zrt. a panatz blklllntététől
tzámjtot 5 munöanapon bllül érílmbln mlgviztgálka ét jrátban mlgválatzolka az Ügyfélnlö. Írátblli válatznaö minőtül
az Ügyfél által az ÁAK rlnítzlrébln értltjtétrl mlgaíot l-mail cjmrl öülítt válatz.
13.2. Az Ügyfél a panatzát jrátban vagy tz,ban tlrkltzthlti llő az alábbi llérhltőtéglöln:
pottacjm: Multi Alarm Zrt. 7630 Péct Batamalom út 33.
l-mail cjm: uípanatz@multialarm.hu
tlllfon (munöanapoöon 8-16 ,ráig): +36-72-513-133 az
ügyféltzolgálatoöon tzlmélyltln.
A panatz határiíőbln ttrténő érílmi llbjrálátánaö flltétlll hogy az Ügyfél a panatz blklllntétlöor mlgaíka a nlvét a
Szolgáltatáti tzlrzőíét azonotjt,tzámát ét a panatz blazonotjtátához tzüötéglt lgyéb aíatoöat.
13.3. Ha az Ügyfél panatzával az ÁAK-hoz foríul ét az ÁAK a panatzt llintézétrl a Multi Alarm Zrt. rétzérl továbbjtka a
Multi Alarm Zrt. az Ügyféllll a öapctolatot fllvltzi ét a panatzt az ÁSZF 13.1. pontka tzlrint ölzlli.
13.4. Amlnnyibln az Ügyfél ét az ÁAK azt öiflklzltln igényli a Multi Alarm Zrt. a panatz ölzlléténlö m,íkát az ÁAK-val
lgylztlti.
13.5. A blklllntlt panatzoöat a Multi Alarm Zrt. nyilvántartátba vltzi ét a nyilvántartátban folyamatotan vlzlti a
panatzoööal öapctolatot llgfőbb aíatoöat (ügyintézét állapota válatzaíát mlgttrténtl m,íka ttb.).
14. Anatkzzzlés
14.1. Az Ügyfél a Szolgáltatáti tzlrzőíét alájrátával hozzákárul hogy a Multi Alarm Zrt. az l-útíjk blvallát tllkltjtétéhlz az
Ügyfél által az ÁAK-naö ét a Multi Alarm Zrt.-nlö mlgaíot aíatoöat az alábbiaö tzlrint ölzllkl.
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14.2. A Multi Alarm Zrt. az l- útíjk blvalláti tlvéölnytég torán a flíélzlti ltzötzből a távfllügylllti ötzpontkába
továbbjtot aíatoöat továbbá a távfllügylllti ötzpontkával ét az ügyféltzolgálatával folytatot tlllfonbltzélgltétlölt
rtgzjti ét – az ÁSZF 14.3. pontkában foglalt öivétlllll – a rtgzjtéttől tzámjtot öét évig mlgőrzi.
14.3. Ha az aíatölzllét ÁSZF 14.2. pontkában mlghatározot iíőtartama alat az ÁAK a Multi Alarm Zrt. tzámára kllzi hogy
panatzölzlléti llkárát vagy kogvita van folyamatban úgy a Multi Alarm Zrt. az érintlt aíatoöat az ÁAK panatzölzlléti
llkárát vagy kogvita llzárátár,l tz,l, értltjtétéig mlgőrzi.
14.4. A Multi Alarm Zrt. az ÁSZF 14.2. ét 14.3. pontkában mlghatározot iíőtartam alat öttlllt az ÁAK öérétérl a
távfllügylllti rlnítzlrébln tárolt aíatoöat az ÁAK rétzérl átaíni az alábbi ltltlöbln ét céloöra:
a) az ÁAK által vagy rétzvétllévll folytatot panatzölzlléti llkárát az aíot Ügyfél panatz mlgalapo-zottágánaö
öiviztgáláta érílöébln;
b) az ÁAK ét az Ügyfél ötzti útíjk mlgfzltétérl irányul, vita az ilyln vita rlnílzétl érílöébln;
c) az ÁAK ét az Ügyfél ötzti lgyéb az úthatználati kogotulttág tlöintltébln fllmlrült kogvita a kogvita rlnílzétl
érílöébln.
14. 5. A Multi Alarm Zrt. tákéöoztatka az Ügyflllt hogy az ÁAK a Ktzllölíétflklltztéti Kooríináci,t Ktzpont ét a
Fllügylllt mint auíitor kogotult a Multi Alarm Zrt. l-útíjk blvalláttal öapctolatot tlvéölnytégét llllnőrizni. Az Ügyfél a
Szolgáltatáti tzlrzőíét alájrátával tuíomátul vltzi hogy az llllnőrzét torán az auíitor az ÁSZF 14.2. pontka tzlrinti
mlgőrzéti iíőn bllül kogotult a Multi Alarm Zrt. blvalláti ötzrlműötíői tlvéölnytégévll öapctolatotan öllltölzlt
aíatoöat (lnnlö rétzlöént az Ügyfél által hatznált flíélzlti ltzötz azonotjt,öat ét tputoöat valamint azoö műtzaöi
lljrátát ét aíatait it) mlgitmlrni. Ezt mlghalaí,an az ÁAK kogotult az lgylíi tzolgáltatáti tzlrzőíétlöbl bltlöintlni.
14.6. Flllö rtgzjtiö hogy üzllti titoö továbbá az Ügyfélrl vonatöoz, tzlmélylt aíat nlm aöaíályozhatka az ÁSZF 14.5.
pontka tzlrinti auíit llvégzétét ét tllklt ötrűtégét továbbá az aíatovábbjtát kogtzlrűtégét.
14.7. A Multi Alarm Zrt. az aíatölzllétt az informáci,t tnrlníllölzéti kogr,l ét az informáci,tzabaítágr,l tz,l, 2011. évi
CXII. ttrvény rlníllölzétlinlö mlgfllllőln végzi.
15. Az ÁSkF

ónosítása

15.1. Az ÁAK-val ttrtént tzlrzőíétöttét torán valamlnnyi blvalláti ötzrlműötíőnlö (blllértvl a Multi Alarm Zrt.-t it) ll
öllllt fogaínia hogy az ÁAK a blvalláti ötzrlműötíőörl vonatöoz, rlníllölzétlölt lgyolíalúan m,íotjthatka. Az ÁAK
lgyolíalú m,íotjtátai az ÁSZF-rl it öihatnaö lzért az lgylíi tzolgáltatáti tzlrzőíét mlgöttétévll az Ügyfél tuíomátul
vltzi hogy az ÁSZF-lt a Multi Alarm Zrt. kogotult lgyolíalúan m,íotjtani öültnttln az alábbi ltltlöbln:
a) kogtzabályváltozát;
b) az ÁAK által ltzötztlt lgyolíalú tzlrzőíétm,íotjtát amlnnyibln az az ÁSZF rlníllölzétlit ötzvltvl vagy
ötzvltllnül érinti;
c) a ötrülménylöbln blötvltölzlt a tzlrzőíét mlgöttétlöor llőrl nlm láthat, lénylglt változát;
í) a tzolgáltatát biztontágát vagy minőtégét ntvllő intézölíétlö tzüötéglttégl.
15.2. Az ÁSZF m,íotjtátát a Multi Alarm Zrt. mlgöülíi az Ügyfél rétzérl az ÁAK rlnítzlrébln értltjtétrl mlgaíot l-mail
cjmrl llgalább a m,íotjtát hatályba lépétét mlgllőzőln 15 nappal öivévl ha az ÁSZF 15.1. pont a)-c) pontkában foglalt
m,íotjtát hatályba léptltétérl 15 napnál rtviílbb iíő áll rlníllölzétrl. Az ÁSZF mlgöülíétévll lgyiílkűllg a Multi
Alarm Zrt. a m,íotjtot ÁSZF-lt llérhltővé tltzi az ügyféltzolgálatán ét a wlbolíalán (www.multialarm.hu/).
15. 3. Az ÁSZF m,íotjtáta ltltén az Ügyfél kogotult a Szolgáltatáti tzlrzőíétt 15 napra jrátban fllmoníani. Ha az ÁSZF
m,íotjtáta az Ügyfél értltjtététől tzámjtot 15 napon bllül lép hatályba az Ügyfél kogotult a Szolgáltatáti tzlrzőíétt a
m,íotjtát hatályba lépétnlö napkára fllmoníani.
15.4. Az ÁSZF m,íotjtát hatályba lépétét ötvltőln az Ügyfél rétzéről az l-útíjk blvallátra vonatöoz, tzolgáltatát
igényblvétlll – mint ráutal, magatartát – a m,íotjtát llfogaíátánaö minőtül.
16. A Szoleáltatási szzrzőnés szünztzlész, vis

ajor

16.1. A Szolgáltatáti tzlrzőíét tzünltllétl ltltén a Szolgáltatáti tzlrzőíét nlm tzűniö mlg íl a Multi Alarm Zrt. nlm
tllkltjti az l-útíjk blvallátt az ÁAK fllé ét az ÁSZF-bln mlghatározot lgyéb öttlllzlttéglit. Ha a Szolgáltatáti tzlrzőíét
ölrltébln ttbb útíjköttlllt gépkármű úthatználati kogotulttágánaö igénylétérl ölrül tor ét a tzünltllét ctaö lgylt
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mlghatározot útíjköttlllt gépkárművlölt érint a tzünltlléttll nlm érintlt útíjköttlllt gépkárművlö tlöintltébln a
Szolgáltatáti tzlrzőíétbln foglaltaöat a Multi Alarm Zrt. tllkltjti.
16.2. A Szolgáltatáti tzlrzőíét az alábbi ltltlöbln ét iílig tzünltll:
a) az Ügyfél úthatználati kogotulttágát az ÁAK fllfüggltzti a fllfüggltztét tartama alat;
b) aíot útíjköttlllt gépkármű flíélzlti ltzötzét az ÁAK ún. flöltl littára tltzi amjg a flíélzlti ltzötz a flöltl
littán tzlrlpll;
c) ha az ÁAK a Multi Alarm Zrt. tlvéölnytégét fllfüggltzti (ÁSZF 9. pont) a tlvéölnytég úkrainíjtátáig;
í) vit makor iíőtartama alat annyiban amlnnyibln a Szolgáltatáti tzlrzőíét tllkltjtétl vit makor ltlmény miat
nlm llhlttéglt.
16.3. Vit makor ltlménynlö minőtül a Flllö hat,ötrén öjvül ltő llhárjthatatlan ltlmény. Egyiö fél tlm fllllőt a
Szolgáltatáti tzlrzőíét nlm hibát vagy öétlíllmlt tllkltjtétéért ha azt vit makor ltlmény oöozza.
17. A Szoleáltatási szzrzőnés

zeszűnész

17.1.1. A Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgtzűniö
a) a flllö ötztt mlglgylzétévll az ot mlgklltlt iíőpontban;
b) iníoöolát nélöül a mátiö félhlz jrátban intézlt fllmoníáttal amlly ltltbln a fllmoníáti iíő a fllmon-íát
ötzlététől tzámjtot 30 nap;
c) az ÁSZF m,íotjtáta ltltén az Ügyfél által a Multi Alarm Zrt.-hlz jrátban intézlt fllmoníáttal a m,-íotjtátr,l
tz,l, értltjtét ötzlététől tzámjtot 15. napon vagy a m,íotjtát hatályba lépéténlö napkán ha az ölvltlbb mint
15 nap;
í) azonnali hatályú fllmoníáttal;
l) az lllötroniöut útíjk rlnítzlr mlgtzüntltétévll az lllötroniöut útíjkrlnítzlr mlgtzűnéténlö napkán;
f) ha az ÁAK ét a Multi Alarm Zrt. mint blvalláti ötzrlműötíő ötztt tzlrzőíét bármlly oöb,l mlgtzű - niö a
tzlrzőíét mlgtzűnéténlö napkán;
g) tlrmétzltlt tzlmély Ügyfél halálával kogi tzlmély kogi tzlmélyitéggll nlm rlníllölző tzlrvlzlt kog - ut,í
nélöüli mlgtzűnétévll.
17.1.2. A Szolgáltatáti tzlrzőíét ölrltkllllgérl tlöintltll az ÁSZF 17.1.1. pontkánaö a) ét b) pontka ltltén a Szolgáltatáti
tzlrzőíét nlm tzűniö mlg ha a mlgtzüntltét vagy a fllmoníát ctaö lgylt mlghatározot útíjköttlllt gépkárművlörl
vonatöoziö ét llgalább lgy útíjköttlllt gépkármű vonatöozátában a Szolgáltatáti tzlrzőíét továbbra it flnnáll.
17.2. Azonnali hatályt fzl onnást

zealapozó okok

17.2.1. A fogyatzt,naö minőtülő Ügyfél a tzolgáltatáti tzlrzőíéttől annaö mlgöttététől tzámjtot 14 napon bllül
iníoöolát nélöül llállhat illltvl – ha a Szolgáltat, a flíélzlti ltzötzt a gépkárműbl bltzlrlltl vagy a tzolgáltatátt
mlgölzítl – fllmoníhatka.
Amlnnyibln a fllmoníátra a flíélzlti ltzötz bltzlrllétét ötvltőln ölrül tor úgy az ltzötz bl- ét öitzlrlléténlö
ötlttégét az Ügyfél vitlli.
17.2.2. Az Ügyfél a Szolgáltatáti tzlrzőíétt azonnali hatállyal fllmoníhatka ha a Multi Alarm Zrt. a Szolgáltatáti
tzlrzőíétbln vállalt öttlllzlttégét túlyotan vagy itmétlltln mlgtzlgi ét lzzll az Ügyfélnlö hátrányt / öárt oöoz ét azt
az Ügyfél panatzára (ÁSZF 13. pont) nlm orvotolka.
17.2.3. A Multi Alarm Zrt. a Szolgáltatáti tzlrzőíétt azonnali hatállyal fllmoníhatka ha az Ügyfél a Szolgáltatáti
tzlrzőíétbln vállalt öttlllzlttégét nlm tllkltjti jgy öültnttln ha
a) a flíélzlti ltzötz ölzllétl torán – a Multi Alarm Zrt. flltz,ljtáta llllnérl – nlm tartka bl az ÁSZF mlllé - ölltébln
foglaltaöat;
b) a flíélzlti ltzötz műötíétébl olyan blavatöozát vagy annaö öjtérlltl ttrténiö amlly alöalmat arra hogy a
kllzétlö továbbjtátát mlgaöaíályozza vagy mlggátolka vagy a kllzétlö minőtégét lgyéb m,íon blfolyátolka;
c) a flíélzlti ltzötzt ét/vagy tartozéöait mlgrongálka;
d) az l-útíjk blvallát tllkltjtétéhlz tzüötéglt aíatoöat a Multi Alarm Zrt. flltz,ljtáta llllnérl nlm boctátka
rlníllölzétrl;
e) a flíélzlti ltzötz mlghibátoíáta mlgtlmmitülétl ltltén a Multi Alarm Zrt. itmétllt flltz,ljtáta llllnérl a
gépkárművlt 15 napon bllül tzlrllétrl nlm boctátka rlníllölzétrl;
f) a Multi Alarm Zrt.-nlö lgyéb m,íon öárt oöoz.
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17.3. Eljárás a Szoleáltatási szzrzőnés

zeszűnész zsztén

17.3.1. Amlnnyibln a Szolgáltatáti tzlrzőíét – az ÁSZF 17.1. pont l) pontka öivétllévll – bármlly oöb,l mlgtzűniö a
Multi Alarm Zrt. értltjti az Ügyflllt a tzlrzőíét mlgtzűnéténlö tényéről iíőpontkár,l ét az érintlt gépkármű(vlö)
rlnítzámár,l llgalább 5 ,rával a tzlrzőíét mlgtzűnétl llőt. A Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgtzűnéténlö iíőpontkát,l az
Ügyfél öttlllt mát m,íon (vitzonylati klgy vátárlátával mátiö blvalláti ötzrlműötíő igénybl vétllévll) goníotöoíni az
úthatználati kogotulttág mlgtzlrzétéről.
17.3.2. Ha az ÁAK ét a Multi Alarm Zrt. mint blvalláti ötzrlműötíő ötztt tzlrzőíét bármlly oöb,l mlgtzűniö a Multi
Alarm Zrt. a mlgtzűnét llőt llgalább 12 ,rával az Ügyflllt értltjti.
17.3.4. A Szolgáltatáti tzlrzőíét mlgtzűnétl ltltén az Ügyfél a tzlrzőíét mlgtzűnététől tzámjtot 15 napon bllül
öttlllt llhltővé tlnni hogy a Multi Alarm Zrt. a flíélzlti ltzötzt az útíjköttlllt gépkárműből öitzlrllkl. Amlnnyibln a
flíélzlti ltzötz öitzlrllétét az Ügyfél nlm biztotjtka vagy a flíélzlti ltzötz kavjthatatlanul mlghibátoíot vagy
mlgtlmmitült az Ügyfél a flíélzlti ltzötz értéöét a Multi Alarm Zrt. minílnöori íjktáblázatában mlghatározot
tttzlgbln mlgtérjti a Multi Alarm Zrt. rétzérl.
18. Eeyüe űkönés és zeyéb rznnzlkzzészk
18.1. Flllö a Szolgáltatáti tzlrzőíét tllkltjtétl torán öttllltlö lgyütműötíni ét a mátiö fél tzámára mlgaíni miníln a
Szolgáltatáti tzlrzőíét tllkltjtétéhlz tzüötéglt informáci,t valamint Flllö öttllltlö lgymátt miníln olyan ötrülményről
értltjtlni amlly a Szolgáltatáti tzlrzőíét tllkltjtétét blfolyátolka.
18.2. Flllö az lgyütműötíét ölrltébln ttrlölínlö arra hogy a Szolgáltatáti tzlrzőíétből lrlíő kogvitáöat lgylztég
útkán rlnílzzéö. Egylztéggll nlm rlnílzhltő kogvita llbjrálátára - a Polgári Ttrvényötnyvről tz,l, 2013. évi V. ttrvény
8:1. § (1) blölzíét 3. pontka tzlrint fogyatzt,naö minőtülő Ügyflllö öivétllévll – a Flllö öiöttiö - értéöhatárt,l függőln a Pécti Járátbjr,tág illltvl Pécti Ttrvénytzéö öizár,lagot illltéölttégét.
18.3. A pottai úton ttrténő ötzlét tzabálytzlrűtégét nlm érinti a pottai öülílmény Ügyfélnlö fllr,hat,
öézbltjthltltllntégl (jgy öültnttln ha a öülílményt a potta „cjmzlt itmlrltlln” „cjm nlm azonotjthat,” „nlm
ölrlttl” „átvétllt mlgtagaíta” „llötlttztt” kllzéttll láta ll). A tértivlvénylt öülílményt a öézbltjtét mlgöjtérléténlö
napkán öézbltjtltnlö ölll tlöintlni ha a cjmzlt az átvétllt mlgtagaíta vagy a öülílményt a potta „cjmzlt itmlrltlln”
„cjm nlm azonotjthat,” illltvl „llötlttztt” kllzéttll láta ll. Ha a tértivlvénylt öülílmény öézbltjtétl azért volt
lrlíménytllln mlrt a cjmzlt az iratot nlm vltl át (a Szolgáltat,hoz „nlm ölrlttl” kllzéttll érölzlt vittza) az iratot a
pottai öézbltjtét mlgöjtérléténlö napkát ötvltő tttíiö munöanapon öézbltjtltnlö ölll tlöintlni. A nlm tértivlvénylt
öülílményt a pottára aíátt,l tzámjtot 20. napon ötztltnlö ölll tlöintlni. A Szolgáltat, pottai úton ttrténő ötzlétl
mlgfllllő ha az Ügyfél által mlgaíot pottacjmrl (lnnlö hiányában laöcjmrl illltvl tzéöhllyrl) ttrténiö a öülílmény
fllaíáta.
18.4. Amlnnyibln az ÁSZF jrátbllitéglt ötvltll mlg úgy a Szolgáltat, az Ügyfél illltvl a mlgfllllő tzintű klltz,val
rlníllölző Jogotult (cégtzlrű) alájrátával lllátot íoöumlntumot fogaí ll érvénylt kognyilatöozatnaö. Írátbllinlö minőtül
az Ügyfél illltvl a mlgfllllő tzintű klltz,val rlníllölző Jogotult (cégtzlrű) alájrátával lllátot íoöumlntum ha azt öépi
formátumban lllötroniöutan öülíiö a Szolgáltat,naö. Írátbllinlö minőtül továbbá a Szolgáltat, által az Ügyfél l-mail
cjmérl illltvl tlllfontzámára öülítt (SMS) értltjtét. Ebbln az ltltbln a fllaíát iíőpontkában ötztltnlö ölll tlöintlni a
öülílményt függltllnül at,l hogy annaö tartalmát cjmzlt miöor itmlrtl mlg.
18.5. A Multi Alarm Zrt. flnntartka a kogot hogy az l- útíjk blvallát torán alöalmazot műtzaöi mlgolíát bármlly lllmén
változtatton ha az úkonnan alöalmazot műtzaöi mlgolíáttal a öorábbival llgalább azonot vagy magatabb tzintű
tzolgáltatát nyúkthat,.
18.6. A Multi Alarm Zrt. ÁSZF-bln hivatöozot minílnöori íjktáblázata a Multi Alarm Zrt. honlapkán ( www.multialarm.hu)
llérhltő. A Multi Alarm Zrt. a íjktáblázatban tzlrlplő áraö változtatátánaö kogát flnntartka.
18.7. A Szolgáltatáti tzlrzőíétbln nlm tzabályozot öéríétlöbln az aut,pályáö aut,utaö ét főutaö hatználatáért
fzltlníő mlgtlt útal arányot íjkr,l tz,l, 2013. évi XXVII. ttrvény ét a Polgári Ttrvényötnyv rlníllölzétli irányaí,aö.
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