
ÚTDÍJBEVALLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Téma: _____________    Rendszám: ______________

ISO 9001

2. kiadás 0. módosítás

Érvényes: 2022.01.01.

ÜGYFÉL ADATAI
Természetes személy/egyéni vállalkozó

Név: ______________________________________________

Lakcím: ___________________________________________

Postacím: __________________________________________

Telefonszám: +36 _____/__________________

E-mail cím: ________________________________________

Egyéni vállalkozó esetén:

Adószám: _________________________________________

Képviselő neve:  ____________________________________

Telefonszáma: +36 _____/__________________

E-mail címe:  ______________________________________

Jogi személy/

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Név: ______________________________________________

Székhely: __________________________________________

Adószám: __________________________________________

Cégjegyzékszám: ____________________________________

Bankszámlaszám:  ___________________________________

Postacím:  _________________________________________

Postázási név: ______________________________________

Képviselő neve: _____________________________________

Telefonszáma: +36 _____/__________________

E-mail címe: _______________________________________

Pénzügyi kapcs.tartó: ________________________________

 Telefonszáma: +36 _____/__________________

E-mail címe: ______________________________________

SZÁMLAFIZETŐ ADATAI
Természetes személy/egyéni vállalkozó

Név: ______________________________________________

Lakcím: ___________________________________________

Telefonszám: +36 _____/__________________

E-mail cím: ________________________________________

Egyéni vállalkozó esetén:

Adószám: _________________________________________

Képviselő neve:  ____________________________________

Telefonszáma: +36 _____/__________________

E-mail címe:  ______________________________________

Jogi személy/

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

Név: ______________________________________________

Székhely: __________________________________________

Adószám: __________________________________________

Cégjegyzékszám: ____________________________________

Bankszámlaszám:  ___________________________________

Képviselő neve: _____________________________________

Telefonszáma: +36 _____/__________________

E-mail címe: _______________________________________

Pénzügyi kapcs.tartó: ________________________________

 Telefonszáma: +36 _____/__________________

E-mail címe: ______________________________________

                                                              Nettó díj                         Bruttó díj 

Rendszerbelépési díj:   ________________  Ft   ________________  Ft 

Számlázási cím: ___________________________________________________________________________________

    

Kijelentem, hogy a szerződést mint a gépjármű*: tulajdonosa / bérlője / üzembentartója / egyéb jogcímen használója: 

_______________________________________________  kötöm meg.



ÉRTESÍTÉSEK

       Kijelentem, hogy sem telefonos, sem SMS értesítésre nem tartok igényt, kizárólag e-mailben értesítsenek.

Az Ügyfél, a számlafizető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés létrejöttének feltétele a szerződésben megjelölt
forgalmi  rendszámú gépjárműbe szerelt  OBU eszköznek a  HU-GO Elektronikus  Útdíjszedési  rendszer online
felületén történő regisztrációja.
A jelen Szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél kijelenti, hogy a  Szolgáltatási szerződés  elválasztathatatlan részét
képező Általános Szerződési feltételeket az autópályák, autóutak és főutak használatáéért fizetendő, megtett úttal arányos
díj bevallásáról elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Az Ügyfél kijelenti továbbá hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.
Az Ügyfél, a számlafizető az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a megadott személyes
adatait  a  Multi  Alarm  Zrt.  a  www.multialarm.hu honlapon  elérhető,  általa  megismert  Adatkezelési  tájékoztatóban
foglaltak szerint kezelje.
Az  Ügyfél,  a  számlafizető  nyilatkozik,  hogy jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  esetén  a
képviselőre és a pénzügyi kapcsolattartóra vonatkozó adatokat az érintett személy hozzájárulásával adta meg. 

(Az értesítendő személyek megadására a HU-GO felületén van lehetőség.)

Dátum: __________ . _____ . _____.

___________________________

Ügyfél

___________________________

Számlafizető

___________________________

Multi Alarm Zrt.

             

http://www.multialarm.hu/

