
ADATLAP
GÉPJÁRMŰVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI

SZOLGÁLTATÁSI ÉS RENDSZERBELÉPÉSI SZERZŐDÉSHEZ
                   

                      Belső azonosító:

BA 07-38 
ISO 9001

1.Kiadás /3.Módosítás
1. oldal (2)

MEGRENDELŐ ADATAI: 

név, cégnév ____________________________________________________________________________________________________________ 

lakcím/székhely:_________________________________________________________________________________________________________

e-mail:______________________________________ telefonszámok:______________________________________________________________ 

magánszemélyeknél:                                                                                         
leánykori név:______________________________ anyja neve:_____________________________szül. hely, idő:___________________________

üzleti előfizetőnél:                                                                                                                                                                             
cégbejegyzési szám:_____________________________adószám: _________________________ képviselő:_______________________________

A JÁRMŰ ADATAI:

forgalmi rendszám: ____________________ alvázszám:   ٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ gyártási év:_______

gyártó: ________________________________ típus: __________________________________ szín: __________________________________

ÉRTESÍTENDŐK: név telefonszámok jelszó szint

1. _____________________________________________ ___________________________________  __________________________  ______

2. _____________________________________________ ___________________________________  __________________________  _______

3. _____________________________________________ ___________________________________  __________________________  _______

4. _____________________________________________ ___________________________________  __________________________  _______

ellenjelszó: __________________  kényszerített jelszó:___________________  SMS értesítés telefonszáma: ______________________________

A GPS kapcsolati hiba SMS-es értesítése alóli kivételek: (irányítószám, helységnév, utca, házszám)  Szükség esetén kérje ügyeletünk segítségét!
A kivételként jelölt helyeken tartózkodó jármű esetén a GSM/GPRS kapcsolati hiba esetén telefon értesítést                               kérek*,   nem kérek* 
ٱ_____________________________________________________________________________________________________ .1     ٱ
ٱ  ____________________________________________________________________________________________________ .2     ٱ
ٱ_____________________________________________________________________________________________________ .3     ٱ

* a kívánt intézkedést a megfelelő négyzetben kérjük x-szel jelölni

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK:

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

tiltott intervallum
(- tól   - ig)

 elvárás  (- ig)

kelt: _________________________________ Megrendelő aláírása:  ___________________________________________________

TELEPÍTŐI  NYILATKOZAT: A TELEPÍTŐ AZONOSÍTÓ SZÁMA:  

Alulírott (a szerelő, telepítő neve)

______________________________________________________________________________________________________________________

nyilatkozom,  hogy a  fenti forgalmi rendszámú gépjárműbe a Multi Alarm Zrt. előírásai szerint  beszereltem  az  Adatlapon felsorolt eszközöket.
Kijelentem,  hogy az Adatlapon feltüntetett  adatok  hitelesek.

A beszerelést az antenna elhelyezésre vonatkozó üzletkötői / megrendelői figyelmeztetés figyelembevételével végeztem  

Az MA-GPS azonosító számát  üzembe helyezéskor  a távfelügyeletnek  telefonon  bediktáltam.

A rendszer próbája megtörtént, az megfelelően működik.

A beszerelés helye, dátuma: ________________________________ Cégnév:_______________________________________________________

_______________________________________________________Aláírás, bélyegző: ________________________________________________

Multi Alarm Zrt. példánya/Megrendelő példánya



Az üzletkötő / telepítő tölti ki!

Gépjármű rendszáma:  __________________  Kapcsolattartó:  ________________________________Tel.:_____________________________

A telepített rendszer MABISZ szerinti vagyonvédelmi osztályának jelölése: 
Jelmagyarázat:   BEN: aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő rendszer 

  BEA: aktív elektronikus utólagos megtalálást elősegítő rendszer riasztó funkciókkal,
        távfelügyelt beavatkozási lehetőségekkel

Az MA-GPS sorozatszáma: OK_____________________________ védőmatricák száma: _________________ ; __________________

Az MA-IMMO azonosító száma: IG  _____________________________ védőmatricák száma:_________________ ; __________________

Az MA-GPS-hez csatlakoztatott  autóriasztó  gyártója:_______________________ típusa:_________________________

A járműbe épített rablásgátló  (ha nem MA-IMMO) gyártója:________________________ típusa:_________________________

Az MA-GPS antenna gyártója:________________________ típusa:_________________________

Az MA-GPS antenna fajtája: egybeépített (GSM+GPS)  különálló (GSM és GPS)   

Az antenna beépítési helye a járműben*(a  megfelelő aláhúzandó): műszerfal alatt ; tetőn ; lökhárítóban ; tükörben; egyéb:__________________

* A hely megnevezése melletti mezőbe az antenna fajtáját kell feltüntetni. Az antenna elhelyezése jelentősen befolyásolja a jármű, illetve az MA-
GPS rendszer kapcsolatát a műholdakkal és a távfelügyelettel. 

Célszerű különálló antennát használni, illetve az antenná(ka)t  az utastéren kívül elhelyezni a következő esetekben:
- amennyiben a jármű gyakran van gyenge GSM térerejű helyen (pl. mélygarázsban, nagyobb lakott településtől távol, hegyvidéken stb.), 
- a GPS műholdakra történő rálátást korlátozó helyen (magas házak közti keskeny utcában, erdőben növények takarásában stb.), 
- a jármű 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.
Ezeket  a  körülményeket  a  szerződéskötés  során  az üzletkötő  egyeztesse Megrendelővel  és  szükség  esetén  hívja  fel  a  szerelő  figyelmét  a 
különleges antenna igényre szóban és írásban a telepítői nyilatkozat antenna elhelyezésre vonatkozó résznél a jelölőnégyzet beikszelésével.

Bemenet** Csatl. Megnevezés Felszerelt eszköz(ök) gyártója, típusa Gyári száma(i) db

1 5

2 15

3 4

4 14

5 3

6 13

7 2

8 12

Lopás 16

Rablás 7

Támadás 17

Baleset 8

Üzemanyag szint 9

Üa. átfolyás visszafolyó ág 18

Üa. átfolyás előrefolyó ág 19

**A táblázatban az MA-GPS-hez csatlakoztatott eszközöket, érzékelőket kell feltüntetni, pl. üzemanyag átfolyásmérő, raktér hőmérő, 
pánik gomb stb.  Az eszközt az MA-GPS bemenetének megfelelő sorba kell írni.


