
Gran Monitoring Kft. Egyedi Távfelügyeleti Szolgáltatói Szerződés          
Jelen szerződés a Gran Monitoring Kft. Távfelügyeleti Szolgáltatásáról szóló Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi. 

_________________________________                      ________________________________                       _________________________________ 
          Gran Monitoring Kft.                                                          Ügyfél aláírása                                                                   Számlafizető aláírása 

Ügyfél azonosító: 

Ügyfél adatai természetes személy esetén  Ügyfél adatai jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 

Név*:___________________________________________________________________________________________  Cégnév*:______________________________________________________________________________________________ 

Születési név*:_______________________________________________________________________________  Székhely*:____________________________________________________________________________________________ 

Születési hely, idő*:________________________________________________________________________  Postacím:____________________________________________________________________________________________ 

Anyja neve*:_________________________________________________________________________________  Adószám*:______________________________________ Cégjegyzékszám:_______________________________ 

Lakcím*:_______________________________________________________________________________________  Bankszámla:_________________________________________________________________________________________ 

Postacím:____________________________________________________________________________________  Cégszerűen képviseli*:_____________________________________________________________________________ 

Telefonszám*:_______________________________________________________________________________  Telefonszám*:_______________________________________________________________________________________ 

E-mail cím*:__________________________________________________________________________________  E-mail cím*:__________________________________________________________________________________________ 

 

Számlázási adatok (ha nem azonos az ügyfél adataival) 

Számlafizető neve*:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Számla cím*:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Pü-i kapcsolattartó*:_________________________________________________________________ 

Postacím:________________________________________________________________________________________________ 
 Telefonszáma*:_______________________________________________________________________ 

Adószám*:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 E-mail címe*:________________________________________________________________________________________________________________________ 

*-al megjelölt mezők kitöltése kötelező. Cégnél a pénzügyi kapcsolattartó kitöltése is kötelező 

Fizetési feltételek (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Fizetés gyakorisága:            havonta               negyedévente          egyéb:______________________________                              Fizetési mód:    banki átutalás             készpénz 

Fizetési határidő:     a számla keltétől számított 8 nap,                     vagy megállapodás szerint _________nap,                         vagy az aktuális hónap 10. napja 

 

Távfelügyelt objektum adatai 

Jellege lakóház üdülő üzlet raktár üzem egyéb:_____________________________________________________________________________________ 

Címe:___________________________________________________________________________________________________________   Telefonszáma:_________________________________________________________________________ 

Vagyonvédelmi rendszer jellege: behatolásjelző egyéb:___________________________________________________________________________ 

Átjelzési útvonal: kapcsolt vonalas telefon GPRS Kombinált 

GPRS eszköz gyári száma:____________________________________________________________________________ SIM kártya száma:____________________________________________________________ 

Szolgáltatás kezdete:_____________________________________________________         Kapukulcs átvétele:________________________________________________________________________ kapukód:______________ 

 

Megrendelt szolgáltatás (ÁSZF 4.1.3. pontja szerint módosulnak)  Hűségnyilatkozat (ÁSZF 7. fejezete szerint) 

Alapszolgáltatás Nettó havidíj  
Minimális szerződési idő (hűségidő): ________________ év 

Telefonos értesítés: ____________________ Ft+Áfa 
 

Díjkedvezmények 
 

Kivonulás, vállalt kivonulási idő________ perc:      ____________________ Ft+Áfa 
 

Rendszerbelépési:       ____________________________________Ft+Áfa 

Kiegészítő szolgáltatás 
 

Telepítési: ____________________________________Ft+Áfa 

Eseménylista rendszeres küldése: ____________________Ft+Áfa 
 

Egyéb: ____________________________________Ft+Áfa 

Elvárt esemény figyelése: ____________________Ft+Áfa 
 

Díjkedvezmény összesen:_________________________________Ft+Áfa 

Időintervallum figyelése: ____________________Ft+Áfa 
  

Áramszünet azonnali jelzése: ____________________Ft+Áfa 
 Szerződéskötés jogcíme (ÁSZF 3.sz melléklet 2.5, 2.6 pontok) 

Tűzjelzés fogadása: ____________________Ft+Áfa 
 Kijelentem, hogy a szerződést, mint az ingatlan 

GPRS SIM kártya forgalmi díj: ____________________Ft+Áfa 
 Tulajdonosa/Tulajdonostársa                        Bérlője 

Összesen: ____________________Ft+Áfa 
 

Egyéb jogcímen használója:_________________________________________ 

Csatlakozási és regisztrációs díj: ____________________Ft+Áfa 
 kötöm meg. 

Dátum:_______________________________________________________________________________________________________ 

 



2. 
 

_________________________________                      ________________________________                       _________________________________ 
          Gran Monitoring Kft.                                                          Ügyfél aláírása                                                                   Számlafizető aláírása 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben nem az Ingatlan tulajdonosaként vagy haszonélvezőjeként kötöm 
meg a jelen szerződést, a szerződéskötéshez az ingatlan tulajdonosának – közös tulajdonesetén a tulajdonostárs(ak) - / haszonélvező-
jének hozzájárulásával rendelkezem. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat valótlan tartalma esetén az ezzel járó jogkövetkezményeket, 
okozott károkat viselem. Tudomásul veszem továbbá, hogy az ingatlan tulajdonosának – közös tulajdon esetén bármely tulajdonos-
társnak - / haszonélvezőjének ez irányú írásos megkeresésére a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. 

AZ ÜGYFÉL EGYÉB NYILATKOZATAI 

A jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a Szolgáltatási szerződés teljesítéséhez általam megadott harmadik személyek adatainak 
kezelésére jogosult vagyok, és ezen adatok kezelésével a Szolgáltatót az Egyedi szerződés aláírásával feljogosítom. A jelen szerződés 
aláírásával hozzájárulok, hogy a Szolgáltató az adataimat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  

A jelen szerződés aláírásával hozzájárulok, hogy az általam a Távfelügyeleti szolgáltatás körében megadott adatokat a Szolgáltató az 
Ügyféllel és/vagy a számlafizetővel szemben fennálló bármely követelése érvényesítése körében kezelje.   

A jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a Szolgáltató felelősségvállalásának korlátozásáról (ÁSZF 5. fejezet) teljes körű tájékozta-
tást kaptam, a Szolgáltatási díjat a Szolgáltató felelősségvállalásának korlátozására tekintettel állapítottuk meg, és kijelentem, hogy a 
szerződéssel járó előnyök, és a Szolgáltatási díj összege a korlátozással okozott esetleges hátrányt megfelelően kiegyenlíti, így a Szolgál-
tatási szerződés megkötésével a Szolgáltató felelősségvállalásának korlátozását indokoltnak tekintem és kifejezetten elfogadom.   

Kijelentem, hogy a Szolgáltatóval szemben a jelen szerződés megkötésekor lejárt tartozásom nincs. Tudomásul veszem, hogy amennyi-
ben e nyilatkozatom ellenére a Szolgáltatóval szemben lejárt tartozásom áll fenn, a Szolgáltatási szerződés a tartozás kiegyenlítéséig 
nem lép hatályba.  

Amennyiben az Ügyfél és a Számlafizető személye elkülönül, a jelen szerződés aláírásával az Ügyfél és a Számlafizető tudomásul veszi, 
hogy a Szolgáltatási szerződésből eredő, a Szolgáltató felé fennálló tartozásért egyetemlegesen felelnek.  

Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként, a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssé-
gem tudatában kijelentem, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem, mint törvényes- vagy megha-
talmazott képviselő.   

Kijelentem, hogy GSM/GPRS átjelzési útvonal esetén a távfelügyelt objektum adatai részben leírt gyári számú és kártyaszámú 
GSM/GPRS eszközt a Szolgáltatótól használatra átvettem. 

Kijelentem, hogy a Szolgáltatási szerződés teljes tartalmát – a Gran Monitoring Kft. távfelügyeleti szolgáltatásának általános szerző-
dési feltételeit (ÁSZF), annak mellékleteit és függelékét – a jelen szerződés megkötése előtt megismertem, az abban foglaltakat 
megértettem és a jelen szerződés aláírásával magamra nézve kötelezőnek elfogadom. 
 
Megjegyzés, egyéb kiegészítés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató letölthető a www.granmonitoring.hu honlapról, illetve megtekinthető a Gran Monitoring Kft. 
ügyfélszolgálati irodájában. 
 
A Szolgáltató adatai: 
Gran Monitoring Vagyonvédelmi Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 
Postacím: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 34. 
Adószám: 25937066-2-11 
Cégjegyzékszám: 11-09-025273 
Bankszámlaszám: 10103661-17990500-01004008 
Ügyfélszolgálati iroda: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 34. 
Nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig 09-14 óra között 
Telefonszámok: (33) 501-680; (30) 348-1078| Fax: (33) 501-681|Helpdesk: (30) 9349-600 
E-mail: info@granmonitoring.hu 
Honlap: www.granmonitoring.hu 

Dátum:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


