
 

 
 

           Azonosító 

     
 

RENDSZERBELÉPÉSI SZERZŐDÉS iQALARM MOBIL APP-HOZ 
 
 

Amely létrejött az alábbi felek között: 
LDSZ Vagyonvédelmi Kft. 
(adószám: 11008222-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-062135, székhely: 7632 Pécs, 
Megyeri u 119. Képviselő: Dolmány Csaba)  
mint Szolgáltató,  
 
másrészről: 
 
Számlázási név : ………………………………………………………………………………. 
 
cím:  .…………………………………………………………………………………………….. 
 
A felszerelés helye : ……………………………………………………………………………  
 
Közület esetén adószám:  .……………………………………………….. 
 
Magánszemély esetén : 
Személyi igazolvány száma: ………………………………………………… 
 
Születési hely, idő :   ………………………………………………… 
 
Anyja neve :    ………………………………………………… 
 
Email cím :     ………………………………………………… 
 
mint Előfizető: 
 
A rendszer azonosító adatai: 
GPRS SIM kártya telefonszáma:  
SIM ICC :  
GPRS modul típusa: iQA-7161WLP 
GPRS modul S/N : 
GPRS modul IMEI : 
Telepítő név :  
 
 

1. Az LDSZ Vagyonvédelmi Kft, a fent meghatározott címen működő 
riasztóberendezés mobil APP-ról történő vezérléséhez biztosítja a letölthető mobil 
APPLIKÁCIÓ-t az APP servert. 



 

 
2. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a mobil applikációs kommunikátorhoz tartozó 

SIM kártya az LDSZ Vagyonvédelmi Kft tulajdona.  
 

3. A rendszer használatához szükséges szoftvert és servert a Szolgáltató biztosítja 
úgy, hogy az előfizető vállalja, hogy az adatkártya szolgáltatást a riasztórendszer 
felszerelésétől számított 3 évig folyamatosan előfizeti. 
 

4. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az előfizetést a GPRS eszköz 
felszerelésétől számított 3 éven belül felmondja, úgy köteles a hátralevő időre 
vonatkozó díjat, valamint 5.000 Ft adminisztrációs díjat kifizetni. 

 
5. A mobil APP átjelzés alapszolgáltatásába a következő jelentések és vezérlések 

végzése tartozik: 
- minden riasztás jelzés 
- riasztó technikai állapotjelzései 
- az Előfizető által kezdeményezett állapot lekérdezések, 

élesítés/hatástalanítás, kimenet vezérlés 
 

6. Az LDSZ Kft a mobil APP rendeltetésszerű használata esetén a berendezésre 1 
év garanciát vállal. 
 

7. A mobil APP kommunikációs díja 1.000 Ft/hó + Áfa, azaz 2017. évi ÁFA 
törvény alapján bruttó 1.270 Ft.  
 
 

8. A Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt tárgyévi mobil APP kommunikációs díjat 
minden évben január első munkanapján számlázza 8 napos fizetési határidővel. 
Előfizető vállalja, hogy ezt a számlát a fizetési határidőn belül átutalja a Szolgáltató 
Szentlőrinc – Ormánság Takarékszövetkezetnél vezetett 50700114-11046659   sz. 
pénzforgalmi jelzőszámára. 
A szerződéskötést követően az első számlát Szolgáltató a tárgyév végéig levő 
időszakra vonatkozóan számlázza, a tárgyhónapot nem számítva. 
 

9. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben szereplő díjak 
módosítására első ízben a szerződés aláírását követő év január 1-én kerülhet sor, 
amennyiben a GSM szolgáltató díjat emel. A díjat évente a Szolgáltató egyoldalú 
nyilatkozattal módosíthatja, de legfeljebb a GSM szolgáltatónál bekövetkező 
díjemelés mértékével.  

 
10. Az Előfizető késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató jogosult évi 20 % késedelmi 

kamatot felszámítani. 
 

11. A mobil APP kommunikációs díj elmaradása esetén a Szolgáltató emailben fizetési 
felszólítást küld, melyben 8 nap póthatáridőt tűz ki a díj megfizetésére. Amennyiben 
a 8 naptári napon belül nem érkezik meg a díj, a szolgáltató 5 nap türelmi idő 
lejártával tértivevényes fizetési felszólítást küld, melynek adminisztrációs díja 
1.500 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.905 Ft. Ennek kézbesítésétől számított 15 napon 
belül, amennyiben az Előfizető nem rendezte valamennyi tartozását, a Szolgáltató 
jogosult a jelen szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a 4., 10. 
és 11. pont szerinti összeget követelni. 

 



 

12. A Szolgáltató tértivevényes levele, amennyiben kétszer egymás után visszaérkezik 
a Szolgáltatóhoz úgy, hogy azt az Előfizető nem vette át, kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

 
13. A Felek jelen szerződést elolvasták, megértették, s mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt a mai napon helybenhagyólag aláírják. 
 
 
      Dátum : Pécs, 2017…………………………. 
 
 
 
 
 
      ………………….……………..                          ……………………………….. 
                      Előfizető      LDSZ Kft 
 


