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Ö Z L E M É N Y

A Secret Control GPS Kft. (Cg.01-09-683415; 1203 Budapest, Serény utca 4.) az általan nyújtott, GPS és GPRS
technológián alapuló WEBBASE internet alapú telematikai szolgáltatás tekintetében alkalmazott WEBBASE
Szolgáltatási Szabályzat 1.3. pontjában foglaltakra figyelemmel az alábbi közleményt teszi közzé.

A WEBBASE Szolgáltatási Szabályzat alábbi pontjai 2022. augusztus 26. napi hatállyal az alábbiak szerint
módosításra kerültek:
1.1.10. FOLYTATÓLAGOS SZERZŐDÉS
Folytatólagosnak minősül az az egyedi Webbase szolgáltatási szerződés, illetőleg előfizetés, amely annak
eredményeként jön létre, hogy a Szolgáltatás valamely gépjármű tekintetében oly módon kerül felmondásra, hogy
a felmondással egyidejűleg az adott gépjárműben használt GPS berendezésnek egy másik gépjárműbe történő
átszerelése megrendelésre kerül. Folytatólagos szerződés esetén a határozott idő fennállása alatti felmondás
esetére meghatározott szankciók nem kerülnek alkalmazásra, és az átszerelés eredményeként létrejövő szerződés
tekintetében a felmondott szerződésre irányadó határozott idő megfelelően irányadó azzal, hogy a kiszerelés és
az ismételt beszerelés között eltelt időtartammal a határozott idő meghosszabbodik. A Folytatólagos szerződés
által biztosított kedvezményes feltételek nem alkalmazhatók, amennyiben a felmondott Szolgáltatással érintett
gépjárműben használt GPS berendezés legkésőbb onnantól számított 15 napon belül nem kerül a Szolgáltató
részére visszaszolgáltatásra, hogy a felmondással érintett gépjármű tekintetében a Szolgáltatás megszüntetésre
került.
3.1.10. A Szolgáltató naptári évenként számítva 96%-os mértékben hozzáférhető az általa a Szolgáltatások
érdekében üzemeltetett rendszer – Megrendelő kellékszavatossági igényt kizárólag abban az esetben jogosult
érvényesíteni, amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett rendszer hozzáférhetősége nem éri el az itt kikötött
mértéket. Ennek érdekében Szolgáltató köteles az esetleges üzemzavarok elhárítása iránt haladéktalanul
intézkedni. Megrendelő a GPS berendezéseinek hibáit – a Szerződés ellenkező kikötésének hiányában – a saját
költségén köteles kijavíttatni. Amennyiben a meghibásodás Megrendelőnek a Szolgáltató által forgalmazott
eszközeiben következik be, úgy ezeket az eszközöket kizárólag a Szolgáltató által kijelölt személy útján jogosult
a Megrendelő megjavíttatni. Amennyiben a Szolgáltatást Megrendelő a szolgáltatások igénybevételhez
szükséges bármely eszközben bekövetkezett meghibásodás folytán nem tudja, vagy nem teljeskörűen tudja
igénybe venni, úgy ebben az esetben nincs helye a havi díj mérséklésének, sem a határozott ideig tartó
szerződésnek e hibára, illetőleg hiányra való tekintettel történő megszüntetésének, sem más jogcímen történő
igényérvényesítsének.

Az eredeti 3.3.8. pont törlésre, ennek következtében az azt megelőző és követő pontok az átszámozás elkerülése
érdekében átszerkesztésre és e rész átszámozásra került.
4.1.4. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás keretében elérhető
online felülethez a Megrendelő által történő hozzáférést megtagadni (= szolgáltatás korlátozása), és végső
soron a Megrendelővel kötött Szerződés hatálya alá tartozó gépjárművekben használt GPS berendezéseket a
Szolgáltatásból kikapcsolni (= szolgáltatás felfüggesztése), amit megelőzően jogosult a jelen szabályzat 4.1.14.
pontjában írtak szerint eljárni. Megrendelő a Szolgáltatásba való visszakapcsolását akkor jogosult igényelni,
amennyiben a Szerződés alapján Szolgáltatóval szemben fennálló tartozását teljes egészében kiegyenlítette,
valamint a korlátozás megszüntetésének, illetőleg a Szolgáltatás visszakapcsolás mindenkori díját a
Szolgáltatónak előzetesen megfizette.
4.1.12. Amennyiben Megrendelő a számlát a Szerződésben kikötött számlázási időszak kezdetét követő 5 napon
belül nem kapja kézhez, úgy ezt haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül a Szolgáltatónál köteles jelezni.

4.1.14. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a harminc (30) napot meghaladó fizetési késedelem
esetén emlékeztesse Megrendelőt a késedelemre oly módon, hogy a késedelem 31. napjának 00.00 órájától
kezdődően a késedelemmel érintett Szerződés hatálya alá tartozó gépjárművek motorja csak minden második
indítására induljon be azzal, hogy két indítás között legalább egy percnek kell eltelnie, amely időtartam minden
sikeres indítást követően egy perccel meghosszabbodik. A fizetési késedelem megszűnésével a gépjármű
rendesen indul. Megrendelő a jelen pont szerinti szankció mellőzésére akkor jogosult, amennyiben a Szerződés
alapján Szolgáltatóval szemben fennálló tartozását teljes egészében kiegyenlítette, valamint a motorindítás
késleltetésének a mindenkor hatályos kikapcsolási díját a Szolgáltatónak előzetesen megfizette.
7.14.3. Szolgáltató a fenti elérhetőségek bármelyikén bejelentett panasz kivizsgálása érdekében haladéktalanul
intézkedik. A panasz kivizsgálását követően a Megrendelőt megfelelően tájékoztatja a panasz kivizsgálása során
feltárt tényekről, a szükség szerint megtett intézkedésekről. A panasz kivizsgálását, és az annak során
esetlegesen feltárt hibák elhárítását Szolgáltató köteles a panasz bejelentésétől számított legfeljebb 15
munkanapon belül megkezdeni. Amennyiben az esetlegesen feltárt hiba elhárításához bármely, Szolgáltató által
biztosított eszköz javítása válik indokolttá, úgy Megrendelő köteles az eszközt Szolgáltatóval egyeztetett
időpontban Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Megrendelő a hibajavításhoz szükséges bármely
feltételt nem biztosítja, úgy Megrendelőt terheli felelősség ennek következményeiért azzal, hogy ilyen esetben
a létrejövő szolgáltatási szerződés alapján esedékessé váló díjak teljesítésének kötelezettsége alól semmilyen
jogcímen nem mentesül. Amennyiben az előre egyeztetett időpontot Megrendelő legkésőbb az előzetesen
egyeztetett időpontot megelőző munkanap déli 12 órájáig nem mondja le, de az előzetesen egyeztetett
időpontban Megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére azt a gépjárművet amelyben a javítással,
illetőleg szereléssel érintett GPS található, úgy Megrendelő a kiszállási díj, valamint az egy óra munkadíj
összegének megfelelő összeget köteles a Szolgáltató részére kötbér jogcímén megfizetni azzal, hogy
amennyiben a kiszállást Szolgáltató eszközölte, úgy a kiszállási díjat is köteles a Megrendelő megfizetni.
8.4. Tilos kísérletet tenni arra nézve, hogy egy másik felhasználó, számítógép vagy hálózat megzavarásra
kerüljön a szolgáltatás igénybevételében, illetve szolgáltatás nyújtásában (DoS – azaz túlterheléses támadás –
és a DDoS – azaz az elosztott szolgáltatásmegosztással járó – támadások). Ez többek közt vonatkozik a
hálózatok „elárasztására” („flooding”), egy hálózat vagy szolgáltatás túlterhelésére tett szándékos kísérletre,
valamint egy számítógép összeomlasztására („crash”) tett kísérletre.
10.5 A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:
Amennyiben az alkalmazás EULA másképp nem rendelkezik.
 Az alábbi a gyártó általi támogatással rendelkező, minimum 30 napja a piacon levő, legutolsó elterjedt
Internet böngészők egyike:
Microsoft Edge, Mozzilla Firefox, Google Chrome
 Megfelelő sebességű Internet hozzáférés
 Támogatott Windows operációs rendszer futtatására és megjelenítésére alkalmas hardver.
 Érvényes felhasználónév és jelszó páros
 A szolgáltatás 3. fél által készített vagy szolgáltatott komponenseket, funkciókat tartalmazhat.
 A szoftver használatára az AS IS megközelítés az irányadó.
 Microsoft által aktívan támogatott asztali Windows operációs rendszer.
 A WEBBASE rendszert futtató operációs rendszer licensz feltételei a WEBBASE rendszerre is iránymutatóak.
A WEBBASE szolgáltatásnak nem része az Előfizető Internet-elérés szolgáltatása, melyet harmadik személy
szolgáltatótól tud Megrendelő igénybe venni.

Budapest, 2022. augusztus 26.
Secret Control GPS Kft.

