
 

MSZ EN ISO 9001:2015 – Szerződés sablon: 2.Kiadás /01. Módosítás – www.hfs.hu – kapcsolat@hfs.hu 1 

TÁVFELÜGYELETI 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

Azonosító (szerződés szám):  

Érkezett (dátum):

Megrendelő (Ügyfél) neve:  

Címe: 

Jelszó: 

Társas vállalkozás esetén adószám: 

Telefonszám: 

Vagyonvédelmi rendszer lokalizáció: 

Irányítószám:     Település:  

Közterület neve, jellege: 

Házszám, (épület, emelet, ajtó, hrsz.): 

Amely egyrészről a fent rögzített adatok alapján, mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő, másrészről  

 Hungaro-Force and Monitoring Kft. (székhely.: 6000 Kecskemét Irinyi u. 52., fióktelep: 2750 Nagykőrös Szolnoki út 13.) 

 Acélpajzs Biztonságtechnikai Távfelügyeleti Szolgáltató Kft. (székhely.: 2750 Nagykőrös Szolnoki út 13., fióktelep: 6000 Kecskemét Irinyi u. 52.) 
mint szolgáltató - a továbbiakban: Szolgáltató között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel jött létre: 

1. A szolgáltatás tárgya: 

A Megrendelő vagyonvédelmi rendszerének távfelügyelete a Szolgáltató által üzemeltetett és felügyelt jelzőközpontokkal (2750 

Nagykőrös Szolnoki út 13. és 6000 Kecskemét Irinyi utca 52.), a választott csomagban foglalt szolgáltatás szerint és indokolt esetben 

kivonulás az érvényben lévő ÁSZF szerint. A vagyonvédelmi rendszer adatait és specifikációit az Szolgáltatónál rendszeresített 

adatközlő tartalmazza. 

2. Szolgáltatási csomag és rendszercsatlakozás 

Csomag neve Zöld kapcsolat Fizetési gyakoriság 

I. Biztonság Alap  1. igen  a. havi  

II. Díjfaragó  2. nem  b. negyedéves  

III. Lakossági    c. féléves  

IV. Biztonság Mindenkinek    d. éves  

V. Vállalkozói      

VI. Prémium      

VII. Tűzgyűrű      

VIII. Flotta Lakossági      

IX. Flotta vállalkozói      

X. Flotta vállalkozói+      

XI. Eco Biztonság      

A megjelölt szolgáltatási csomag díjait és a magában foglalt szolgáltatásokat, továbbá a fizetési kedvezményeket az érvényben lévő 

„Távfelügyeleti Szolgáltatások és kiegészítő díjak” közzétett dokumentumunkban található (2. melléklet). 

Jelen szerződésben rögzített szolgáltatási csomag: 

Havi díja ami tartalmazza az Áfát, Forintban: 

Rendszercsatlakozás díja, mely tartalmazza a kommunikációs eszközt: 

(Azonnali/ 24 órán belüli rendszercsatlakozás pótdíja: + 12.500,- Ft (+ÁFA), egyébként csak a beérkezési sorrend alapján tudjuk 

kiszolgálni, mely akár több hét is lehet.) 

3. Ügymeneti feltételek 

A jelzéseket kizárólag saját tulajdonú, illetve a HFM Kft. által bérelt GPRS/Villbau, vagy URH/NetMS /rendszerű eszközökkel továbbítjuk 
a felügyeleti központba.  

http://www.hfs.hu/
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A számlát jelenleg kizárólag készpénzes és átutalásos, valamint e-számla alapú módon lehet rendezni, a későbbiekben a web 
oldalunkon keresztül létrehozott ügyfélkapuban / www.hfs.hu/ elektronikus / bankkártyás / úton is biztosítunk lehetőséget. 

4. Kapcsolati és személyi rendelkezések 

4.1. Megrendelő megbízottja:  

neve:  

Címe: 

Telefonszáma: 

Meghatalmazásának köre: 

4.2. A biztonságtechnikai rendszer telepítője:  

neve: 

Telefonszáma: 

Engedélyszáma: 

4.3. Szolgáltató megbízottja:  
neve:  
Címe: 
Telefonszáma: 
Meghatalmazásának köre: teljes      

 

A szolgáltatás pontos indulásának időpontja (év.hó.nap./hh.mm.): 

5. Hatálybalépés, érvényesség, megszűnés, Vis Maior  

A jelen Szerződés rendelkezései a szolgáltatás pontos kezdési időpontját követő nap 00.00 órától lépnek hatályba. A jelen Szerződés 

megszüntetése - a Szerződésben tételesen nevesített és körülírt eseteket kivéve - csak közös elhatározással írásos formában lehetséges. 

A Vis Maior alatt Felek az olyan körülményeket értik, amelyek a szerződéskötés után rendkívüli jellegű, előre nem látott és egyik Fél 

által sem elhárítható esemény következtében állnak be.  

6. Vegyes rendelkezések  

Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől - a Szolgáltatónak felróható súlyos szerződésszegés esetén - egyoldalú jognyilatkozattal 

bármikor elállni, és Megrendelőt kártérítési kötelezettség ezért nem terheli.  

A jelen Szerződésben említett mellékletek, továbbá a későbbiekben esetleg keletkező módosítások, kiegészítések vagy egyéb jellegű 

dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (Az aktuálisan érvényes dokumentumokat és azok előzményei 

megtalálhatóak a www.hfs.hu weboldal letölthető dokumentumai között.) 

A Megrendelő nem jogosult a másik Fél írásos beleegyezése nélkül harmadik Fél részére átadni/átruházni a jelen szerződésből származó, 

rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. Szolgáltató a szolgáltatási díj és tartalom változása nélkül jogosult lehet a jelen szerződésben 

rögzített jogait és kötelezettségeit átadni harmadik félnek, melyről Megrendelőt írásban tájékoztatja. 

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Szerződés tárgya szerint vonatkozó hatósági előírások, 

szabványok és szokványok, valamint az egyéb jogszabályok szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadók.  

Mellékletek, melyek elektronikusan elérhetőek a www.hfs.hu weboldal letölthető dokumentumai között, vagy az ügyfél külön kérésére 

nyomtatott formában került átadásra: Általános szerződési feltételek, Távfelügyeleti Szolgáltatások és kiegészítő díjak, Elérhető 

díjkedvezmény típusok 

Kelt:  

 

 

 

 

Megrendelő Szolgáltató

 

http://www.hfs.hu/

