S Z O L G Á LTAT Á S I S Z E R Z Ő D É S
Tűzjelző Távfelügyeleti szolgáltatáshoz (OTSZ által
előírt és OTSZ nem kötelező rendszerekhez)

Szerződés
azonosító:
____________________

Ügyfél azonosító:

Ez a Távfelügyeleti Szolgáltatási szerződés, mely létrejött egyrészről az: O B J E K T – Ő R Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely / Iroda: 1119. Budapest, Bornemissza tér 12/C. Cégjegyzék: 01-09-933606
Adószám: 12421042-2-43 Bankszámlaszám: (OTP Nyrt.-nél vezetett: 11711065-20001780)
0-24 Ügyeleti Telefonszám: +36-1-766-4566 vagy +36-30-610-99-36, Központi E-mail cím: tavfelugyelet@objekt-or.hu

Magánszemély esetén:
A Megrendelő születési / leánykori neve: _____________________________________________________________
Születési helye:______________________ Ideje:_______________ Anyja Neve:______________________________________
Cég / Intézmény / Üzleti előfizető esetén: Cégbejegyzési szám:_______-_______-__________________
Adószám:________________-______-_______ Bankszámla száma:_______________-__________________-______________
Műszaki Kapcsolattartó neve:______________________________________________ Telefonszáma: +36-____-______-______
Pénzügyi kapcsolattartó neve:______________________________________________ Telefonszáma: +36-____-______-______
Központi kapcsolattartásra szolgáló E-mail cím: ____________________________@___________________________.______
( CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA NEM EGYEZIK MEG A MEGRENDELŐ NEVÉVEL / CÍMÉVEL)
*Számlafizető neve:_____________________________________________________________________________
(Adatai a fentieknek megfelelően kerüljenek kitöltésre!)
A Számlaküldés pontos címe: Ország: _________________________, Megye:_________________________________________
Város:___________________________________ Irányítószám: ____ ____ ____ ____
Közterület neve:___________________________________________________________________________________________
Közterület típusa: (út/utca,stb...):____________________ Házszám:______ Lépcsőház:_______ Emelet:______ Ajtó:______
E-Számla Mező:

Szeretne Elektronikus formában számlát kapni?

IGEN □

NEM □

E-Számla E-mail cím: ____________________________@___________________________._________
Pénzügyi kapcsolattartó neve:______________________________________________ Telefonszáma: +36-____-______-______
(továbbiakban MEGBÍZOTT) másrészről, mint (a szerződő fél) továbbiakban (MEGBÍZÓ) között. A MEGBÍZOTT vállalja,
hogy a MEGBÍZÓ tulajdonában lévő, vagy általa működtetett, elektronikai jelzőrendszer jelzéseit folyamatosan, a nap 24
órájában

Kapcsolt Telefonvonalon □
GSM □
GPRS □
Egyéb*:___________________________________

TCP/IP □

Rádió □

Video Távfelügyelet □

átjelzési, távközlési útvonalon fogadja, regisztrálja és a beérkező jelzésekre a mindenkori általános szerződési
feltételekben foglaltak szerinti intézkedéseket teszi.
Díjak (a díjtáblázat sablonja alapján egyéni megállapítás szerint):
Az Ön havidíja: ____________ Ft + ÁFA / hó
Fizetési mód: Átutalás □

Csekk □

Havonta* □

Fizetési gyakoriság:
Negyedévente □
Félévente □

Megj*: Havonta történő fizetés csak utalással lehetséges!
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Évente □

Közérdekű telefonszámaink:
Diszpécserközpont ügyelet (0-24): +36-1-766-4566;

+36-30-610-9936

Számlázás / Ügyfélszolgálat (Munkanapokon 9-16): +36-1-766-4564 vagy +36-1-766-4566
GPRS, GSM, TCP/IP vagy egyéb (nem kapcsolt telefonvonali) átjelzés esetén a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges átjelző
készüléket:

□ Az Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kft. biztosította (Objekt-Őr Kft. tulajdona marad!)
□ A Megrendelő biztosította

NYILATKOZAT
A minimális szerződési idő, vagyis a hűségidő tartama a szerződés keltétől számított ____ hónap.
A jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a szolgáltatási szerződés teljesítéséhez általam megadott harmadik személyek adatainak kezelésére
jogosult vagyok és ezen adatok kezelésével a szolgáltatót ezen szolgáltatási szerződés aláírásával feljogosítom. A jelen szerződés aláírásával
hozzájárulok, hogy a szolgáltató az adataimat az adatkezelési mellékletben (ÁSZF 2. sz. melléklete) foglaltak szerint kezelje. A jelen szerződés
aláírásával hozzájárulok, hogy az általam a tátávfelügyeleti 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) teljeskörű tájékoztatást 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 szolgáltatási 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 amennyiben e nyilatkozatom ellenére a szolgáltatóval szemben lejárt tartozásom áll fenn, a szolgáltatási szerződés a tartozás kiegyenlítéséig
nem lép hatályba. Amennyiben a Megbízó és a számlafizető személye elkülönül, a jelen szerződés aláírásával a Megbízó 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 felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen
szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem, mint törvényes- vagy meghatalmazott képviselő. Kijelentem, hogy a szolgáltatási
szerződés teljes tartalmát – az Objekt-Őr Vagyonvédelmi Távfelügyeletének általános szerződési feltételeit (Vagyonvédelmi ÁSZF), annak
mellékleteit – a jelen szerződés megkötése előtt megismertem, az abban foglaltakat megértettem és a jelen szerződés aláírásával magamra nézve
kötelezőnek elfogadom.

MEGJEGYZÉS:________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Kelt: _____________, 201___ év . _________hó. ______ nap

P.H.
____________________________________

_____________________________________

MEGBÍZÓ / MEGRENDELŐ

OBJEKT-ŐR Kft. / MEGBÍZOTT

Beérkezett: 201___.__________.________ Iktatta:___________________ Ellenőrizte:___________________
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Tűzjelző rendszer távfelügyeleti szolgáltatási
szerződés 4.számú melléklete:
TŰZ TÁVFELÜGYELETI RENDSZER ADATLAP
Ügyfél (Belső) Azonosítója:

Ügyfél külső azonosítói: (HEXA-1):

Szerződés
azonosító:
____________________

(HEXA-2):

Tűzjelző központ típusa: ____________________________ Gyártója: ______________________ Verziószáma: V.___.___
A távfelügyelet oka:

Önkéntes vállalás

Tűzoltósági kötelezettség (OTSZ)

A távfelügyeleti jeltovábbítás szükségessége a PAJZS rendszerre:

Igen (OTSZ)

Nem

Az átjelzésre vonatkozó információk:
1-es útvonal: GPRS
GSM
Rádió
IP cím: _____._____._____._____
Átjáró: _____._____._____._____
Szolgáltató: _________________
Életjel lekérdezési gyakoriság: ______ perc

TCP/IP

2-es útvonal: GPRS
GSM
Rádió
IP cím: _____._____._____._____
Átjáró: _____._____._____._____
Szolgáltató: _________________
Életjel lekérdezési gyakoriság: ______ perc

TCP/IP

A felügyelt épületre vonatkozó adatok:
Az objektum jellege és a használatbavételi célja: __________________________________
Az épület szintjeinek száma: ______ emelet, a föld felett és ______ emelet a földfelszín alatt.
Felvonó az éületben: Van
Nincs
(ha van), Tűzjelző által vezérelt e? Igen
Nem
Az épület tűzoltóság szerinti tűzveszélyességi besorolása: ____
Az épületben található veszélyes anyagok:
Akkumulátor
Radioaktív izotóp
Biológiai veszély
Kémiai veszély
Az épületben található élőlények (munkaidőn kívül): __________________________________________________________
Az épület használatbavételének célja: _____________________________________________________________________
Kapcsolattartókra vonatkozó adatok:
Műszaki kapcsolattartó Neve: ______________________________________ Telefonszáma:+36-___-________-_______
Telepítő/Karbantartó cég Neve: _____________________________________ Telefonszáma:+36-___-________-_______
Tűzvédelmi felelős Neve: __________________________________________ Telefonszáma:+36-___-________-_______
Zónakiosztásokra és hurkokra vonatkozó megnevezési adatok:
Zóna / Hurok 1: ____________________________
Zóna / Hurok 2: ____________________________
Zóna / Hurok 3: ____________________________
Zóna / Hurok 4: ____________________________
Zóna / Hurok 5: ____________________________

Zóna / Hurok 6: ____________________________
Zóna / Hurok 7: ____________________________
Zóna / Hurok 8: ____________________________
Zóna / Hurok 9: ____________________________
Zóna / Hurok 10: ____________________________

Lehetséges veszélyforrások felsorolása:
Megnevezés:
Épületen belüli elhelyezése:
Mennyiség:
Az anyag pontos kémiai megnevezése:
Gázpalack
_______________________________ ________ _______________________________________
Éghető folyadék _______________________________ ________ _______________________________________
Éghető szilárd anyag ____________________________ ________ _______________________________________
Oxidáló/Éghető gáz ____________________________ ________ _______________________________________
Robbanásveszélyes anyag _______________________ ________ _______________________________________
Erősen mérgező anyag __________________________ ________ _______________________________________
Környezetre ártalmas anyag ______________________ ________ _______________________________________
Radioaktív anyag _______________________________ ________ _______________________________________
Erősen gyúlékyony egyéb anyag ___________________ ________ _______________________________________
Egyéb 1. ______________________________________ ________ _______________________________________
Egyéb 2. ______________________________________ ________ _______________________________________
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T ű z j e l z ő re n d s z e r t á v f e l ü g y e l e t i s z o l g á l t a t á s i
szerződés 4.számú melléklete:
T Ű Z T Á V F E L Ü G Y E L E T I R E N D S Z E R A D AT L A P

Szerződés
azonosító:
____________________

Az Értesítésekre vonatkozó információk:
Tűzjelzés és Tűzhiba esetén értesítendők:
Értesítendő 1. Neve: _____________________________________________
Értesítendő 2. Neve: _____________________________________________
Értesítendő 3. Neve: _____________________________________________
Értesítendő 4. Neve: _____________________________________________
Értesítendő 5. Neve: _____________________________________________
Értesítendő 6. Neve: _____________________________________________

Telefonszáma:
Telefonszáma:
Telefonszáma:
Telefonszáma:
Telefonszáma:
Telefonszáma:

+36-____-_______-_______
+36-____-_______-_______
+36-____-_______-_______
+36-____-_______-_______
+36-____-_______-_______
+36-____-_______-_______

A jelszavakat az 5. számú melléklet "Jelszó adatlapon" kell kitölteni és megküldeni a Megbízott részére E-mailen a
tavfelugyelet@objekt-or.hu címen, vagy egy lázárt jelszó borítékban átadni az ügyeletre kötő személynek.
Tűzoltásra vonatkozó információk:
A tűzoltást segítő körülmények hő és füstelvezetés indítása, leállítása: _________________________________________
Beépített oltóberendezés: ____________________________________________________________________________
A tűzoltást akadályozó körülmények: ___________________________________________________________________
Közműelzárók helyei: Víz:____________________ Gáz: ______________________ Elektromos: __________________
Szakaszolási módok: Víz:____________________ Gáz: ______________________ Elektromos: __________________
Oltóanyag források: _________________________________________________________________________________
Külső tűzoltó vízforrások helyei (tűzcsap): _______________________________________________________________

NYILATKOZAT
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a ___ ___ ___ ___ Azonosítójú Tűzjelző távfelügyeleti
szolgáltatási szerződést, mint az ingatlan Tulajdonosa / Bérlője / Üzemeltetője / Haszonélvezője / Egyéb jogcím
használója:____________________, (megfelelő aláhúzandó), kötöm meg. Nyilatkozom a tekintetben is, hogy a jelen
szerződés vonatkozásában az ingatlan tulajdonos hozzájárulásával rendelkezem. Tudomásul veszem és magamra
nézve kötelezően elfogadom, hogy a Tűzjelző rendszer a mindenkori jogszabályok és az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat (OTSZ)-ben előírtaknak megfelel. (Ha nem, akkor ennek hiányosságát pótlom.) Ezek mulasztása kapcsán jelen szerződés keretei között- Megbízott semmilyen felelősséggel nem tartozik sem a hatóságok sem a Megbízó felé. A
Megbízónak kötelessége üzemeltetni, karbantartatni, javíttatni, felülvizsgáltatni a Tűzjelző rendszert saját költségére,
melynek árait és feltételeit ez a távfelügyeleti szolgáltatási szerződés nem tartalmazza. Megbízó hozzájárul ahhoz és
tudomásul veszi, hogy a tulajdonos írásos megkeresésére Megbízott a jelen szerződést szüneteltetheti és azonnali
hatállyal fel is mondhatja. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró gazdálkodó szervezet képviselője, a jelen
okirat aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az okirat aláírása tekintetében felhatalmazással
rendelkezik, mint törvényes (szervezeti) avagy meghatalmazotti (származékos) képviselő. Felek ezt a szerződést, mint
saját akaratukkal megegyezően kötötték meg a mindenkori hatályos Objekt-Őr Tűzjelző Távfelügyeleti ÁSZF minden
pontját elolvasva, megértve és elfogadva.

Kelt: ___________, 20_____. __________.________
________________________________________
Megbízó / Megrendelő

________________________________________
Megbízott / Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kft.

Beérkezett:________________ Iktatta:________________
4. OLDAL

Ellenőrizte:_________

