
                                 Vállalkozási Szerződés

amely egyrészről ..................................................................................cég-lakos

címe,székhelye.................................................................................................
(a továbbiakban: megrendelő).
Másrészről a MONITOR ALARM KFT. Debrecen Haláp tanya 389
Székhelye 2030 Érd Intéző út 8. (a továbbiakban: vállalkozó) között jött létre az alábbi 
feltételekkel.

1. A megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig elvállalja, hogy a megrendelő objektumán 
működő riasztórendszerére az alábbiakban megállapított havi-díj ellenében a 
TELEFONOS FIGYELŐ hálózatába beköti, és bekötés időpontjától-az, objektum jellegétől 
és méretétől függő havi általánydijért-24 órás diszpécserszolgálatával figyelteti.

2. Vállalkozó vállalja, hogy riasztás esetén a saját biztonsági embereit a lehető 
legrövidebb időn belül a helyszínre küldi. A vagyonvédelmi törvényben előirt 15 percen 
belül, 
Kivétel, ha az Ügyfél az érvényes kóddal lemondja, vagy kikapcsolási jelzést küld a
felügyeleti számítógépre.  

3. Vállalkozó vállalja, hogy a helyszínen tapasztalt rendkívüli esemény esetén az
Intézkedési terven rögzített illetékes (t-eket) a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

4.A díj előreszámlázással történik, amit a tárgyhónap 01-ig kell megfizetni.

5.A havi díj összege:.................................    Ft +ÁFA, melyet a megrendelő
havonta,  negyedévenként,  félévenként  vagy 10 % kedvezménnyel
1 évent
e egy összegben fizet be a vállalkozó K&H 10403136-31352042
00000000  számlájára, vagy postai utalványon.

6. A tárgy havi díjat a rendszerbe való belépési összeg tartalmazza.

7. A rendszerben a vakriasztás költséggel jár! A vakriasztás költsége 2400.-ft + ÁFA. 
A megrendelő viseli a vakriasztás költségeit, ha az figyelmetlenségből, gondatlanságból, 
vagy szándékosságból történt.

8. Vállalkozó az elektronikus riasztórendszer (amire a telefonos távfelügyelet csatlakozik) 
üzembiztos működéséért, szakszerű tervezéséért, csak abban az esetben vállal 
felelősséget, ha azt a MONITOR ALARM KFT végezte. Meglévő, vagy más vállalkozóval 
felszerelt riasztó esetén az alaprendszer működéséért a kivitelező tartozik felelősséggel.

9. Vállalkozó elvárja a telefonos ügyfeleitől, hogy telefonszám azonosítást alkalmazzon a 
telefonvonalán.



10. A telefonos riasztórendszer saját szerelés esetén az egész rendszer karbantartása, és 
a szükségessé váló javítások, valamint a felhasznált anyagok költségei a vállalkozót 
terhelik. Kivéve szándékos rongálás, erőszakos behatás, s egyéb a rendeltetéstől eltérő 
használat esetét, amikor a szükségessé váló javítás költségeit számlázza a 
megrendelőnek. 12 hónap általános garancián túl felhasznált anyagköltség díját, és a 
munka díját a megrendelő viseli.

11. Mivel minden riasztórendszer hatástalanítható megfelelő felkészültséggel, a vállalkozó 
NEM vállalhatja egy esetleges betörésből származó vagyoni kárért az anyagi felelősséget. 
Ezért megrendelőtől elvárható, hogy értékeire valamelyik biztosítónál vagyonbiztósitást 
kössön. Természetesen a biztosítók kedvezőbb ajánlatot szoktak adni azon ügyfeleik 
részére, akinél ez a CSAPDA szerű riasztórendszer üzemel.

12. A Telefonos Riasztórendszer használati joga a vállalkozó közreműködésével 
átruházható

13. Ha a havi ügyeleti díj befizetésével a megrendelő több mint két hónap késedelembe 
kerül, akkor a vállalkozó jogosult a renszerből ideglenesen
(a számla rendezéséig) törölni. A visszakapcsolás a számla rendezése és
2400.-ft +ÁFA visszakapcsolási díj befizetése után automatikusan megtörténik. Három 
hónapnál több elmaradás esetén a szerződést felmondottnak kell tekinteni.

14. A szerződés határozatlan időre szól,  azt a felek bármelyike egy hónap
felmondási idővel felbonthatja.

15. Egyéb  megállapodások...............................................................................

............................................................................................................................

............................................                                     ............................................
    Vállalkozó aláírása                                                        Megrendelő aláírása

Érd. 2013. 


