Satellic OBU megrendelés UTA Premium Service-vel
A Satellic OBU segítségével UTA szolgáltatási kártyával Belgiumban könnyedén és kényelmesen kiegyenlítheti 3,5 tonnát meghaladó tehergépjárművéhez az autópályadíjat. Prémium Service-ünkkel levesszük a válláról az összes adminisztratív feladatot!

Kérjük, töltse ki hiánytalanul a nyomtatványt, és küldje el:

Fax: + 36 1 266 6065 vagy Email: info@uta.hu
UTA Ügyfélszám
(ha van)

Számlázási cím:
Cég neve
Utca + házszám
Ir.szám + Helység + Ország
Adószám

Kapcsolattartó:

Kérjük, számítson arra, hogy a kapcsolattartó személlyel kérdések felmerülése esetén, vagy a megrendelés visszaigazolása kapcsán az UTA,
illetve az autópálya üzemeltetőjének munkatársai közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot.

KAPCSOLATTARTÓ

Úr

Úrhölgy

Keresztnév
Vezetéknév
Email cím
Telefon

(az ország előhívószámával)

Eltérő szállítási cím:

Kérjük, hogy a következő mezőket csak akkor töltse ki, ha az itt megrendelt autópályadíj fizetési egységeket (Mautbox) eltérő címre küldjük.

Cég neve
Címzett
Utca + házszám
Ir.szám + Helység + Ország
Telefon

(az ország előhívószámával)

A Road User Portal elérési adatai (az autópálya üzemeltetőjének online regisztrációs portálja):

Járműve regisztrációjához szüksége lesz bejelentkezési adatokra a Road User Portálhoz. Kérjük, adja meg itt, hogy új hozzáférést hozzunk-e
létre Önnek, vagy már megvannak a bejelentkezési adatai.

BEJELENTKEZÉS

(Kérjük, jelölje be)

Bejelentkezési adataim

Még nincsenek bejelentkezési adataim

Felhasználónév
Jelszó

Darabszám

Megrendelünk

db. Satellic Mautboxot, és kérjük,

hogy regisztrálják azokat a járművekre a mellékelt forgalmi engedélyek* alapján.
*Kérjük, hogy minden egyes járműhöz mellékeljen a forgalmi engedélyről egy jól olvasható fénymásolatot. Kérjük, hogy amennyiben a forgalmi
engedélyben nem szerepel a károsanyag (euró) kategória, csatoljon egy igazolást az euró-kategóriáról (pld. CEMT-engedély, COP dokumentáció).
Adatvédelem:
Ezen dokumentum aláírásával meghatalmazom az UNION TANK Ecksten GmbH & Co. KG-t, hogy nevemben az útdíjszolgáltatás teljesítéséhez és
lebonyolításához szükséges felhasználói szerződést az útdíjszolgáltatóval megkösse , valamint az útdíjszolgáltató rendszerében bejelntéseket és átjelentéseket végezhessen, többek között az olyan adatkapcsolódási helyeket is beleértve, mint az AGES-KESS rendszer. Ezen kívül aláírásommal elismerem az "UTA Viapass Premium Service szerződési feltételeit", az UTA adatvédelmi rendelkezéseit, amelyek online az UTA exkluzív felületén elérhetőek,
valamint az útdíjüzemeltető Satellic N.V. Álatalános Szerződési feltételeit, amelyek megtekinthetők a
https://www.satellic.be/en-UK/downloads/extras weboldalon. Igazolom, hogy ezeket tudomásul vettem és egyetértek velük.

___________________________________________________
Céges bélyegző, dátum és aláírás
_________________________________________________________________________________________
Az autópályadíj kiegyenlítésére a mindenkori autópályadíj-rendelet, ill. a mindenkori autópálya-üzemeltető általános üzleti feltételei vonatkoznak. Szívesen állnak
rendelkezésére az UTA Magyarország Kft. munkatársai a +36 1 267-3521 vagy +36 1 267 3522 telefonszámon.
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UTA Viapass Prémium Service szerződési feltételeit

1. Az UTA szolgáltatásai
1.1 A belga Viapass autópályadíj-rendszer üzemeltetője (a
továbbiakban: „autópálya üzemeltetője“) által már elkészített
webportállal kapcsolatban az UTA Viapass Prémium Szerviz
keretein belül az UTA ügyfelek nevében és megbízásából az UTA
az alábbi szolgáltatásokat végzi a tarifalistában szereplő
feltételek mellett. A mindenkori aktuális tarifalista megtalálható
a www.uta.hu weboldalon, a vásárlói felületen.
1.2 Az UTA – amennyiben szükséges – felhasználói fiókot hoz
létre az autópálya üzemeltető webportálján az UTA ügyfelek
részére, és azon keresztül fogadja a járművek regisztrációját és
az autópályadíj-rendszer használatához szükséges fedélzeti
egységekre (On-Board-Unit) (a továbbiakban: „OBU“) vonatkozó
megrendeléseket. Az UTA vállalja továbbá az UTA ügyfelei
részére a járművekhez rendelt UTA elszámolási azonosítóinak
letétbe helyezését és módosítását a webportálon. Az UTA átveszi
az UTA ügyfelei által megadott regisztrációs és megrendelési
adatokat és az UTA elszámolási azonosítókkal kiegészítve
továbbítja azokat a webportálon keresztül az autópálya
üzemeltetőjének.
1.3 Az UTA ügyfelei által közölt regisztrációs adatokat (pld. cím,
adó azonosító szám – a belga, ha van –, járműadatok) vagy azok
változásait az UTA a webportálon keresztül továbbítja az
ajtópálya kezelőjének. Az UTA nem vizsgálja az UTA ügyfeleitől
kapott adatok tartalmi helyességét. Az UTA nem köteles kérés
nélkül módosítani ezeket az adatokat, vagy az UTA ügyfeleit
módosítási kérelemre ösztönözni, amennyiben más folyamatok
adataiban a javasolt módosítások rendelkezésre állnak.
1.4 Az UTA továbbítja továbbá az UTA ügyfeleitől az OBU
megrendeléseket, illetve a hibajelentéseket és visszavonási
kérelmeket az autópálya üzemeltetője felé.
1.5 Az UTA Viapass Prémium Szerviz szolgáltatás keretében az
UTA haladéktalanul továbbítja az UTA ügyfeleitől kapott adatokat
és megrendeléseket, illetve bejelentéseket és megbízásokat (a
továbbiakban együtt: „információkat“) a webportálon keresztül
az autópálya üzemeltetőjének. Az UTA nem rendelkezik
befolyással arra vonatkozóan, hogy az autópálya üzemeltetője
mely időponttól kezdve veszi figyelembe az általa továbbított
adatokat. A regisztráció végrehajtása, a megrendelések
teljesítése, a módosítások, hiba- és változásjelentések, illetve a
visszavonási
kérelmek
kezelése
egyedül
az
autópálya
kezelőjének feladata.

2. Az UTA ügyfelének kötelezettsége
2.1 A szerződéskötéssel az UTA Ügyfél meghatalmazza az UTA-t,
hogy
nevében
az
útdíjszolgáltatás
teljesítéséhez
és
lebonyolításához
szükséges
felhasználói
szerződést
az
útdíjszolgáltatóval megkösse, valamint az útdíjszolgáltató
rendszerében bejelentéseket és átjelentéseket végezhessen,
többek között az olyan adatkapcsolódási helyeket is beleértve,
mint az AGES KESS-rendszer.
2.2 Amennyiben az UTA ügyfele az UTA Viapass Prémium Szerviz
részére adott megbízása időpontjában rendelkezik már
felhasználói fiókkal az autópálya üzemeltetőjénél, úgy megadja
annak felhasználói adatait az UTA részére.
2.3 Annak érdekében, hogy a regisztrációt létre lehessen hozni,
az UTA ügyfelének a megrendelés leadásakor haladéktalanul
rendelkezésre kell bocsátania a regisztrációhoz szükséges összes,
hiánytalan és helytálló információt és dokumentumot.
2.4 Abban az esetben, ha a regisztráció keretében az autópálya
üzemeltetője további információt vagy dokumentációt kér, az
UTA ügyfele haladéktalanul megküldi azokat az UTA részére.
2.5 A regisztráció befejezését követően az UTA ügyfele ellenőrzi
a regisztrációs adatok helyességét. Amennyiben javításra van
szükség, azt haladéktalanul jelzi az UTA felé. Az UTA ügyfele
felelős továbbá a felhasználó-, jármű- és egyéb adatok
helyességéért (a forgalmi adó- és elszámolási adatokat is
beleértve). Amennyiben módosításra van szükség, az UTA
ügyfele időben megbízást küld UTA részére azok módosítására.
2.6 Az autópálya üzemeltető által a webportálon elhelyezett
bizonylatokat, információkat elszámolásokat az UTA ügyfeleinek
maguknak kell lehívniuk. Amennyiben az autópálya üzemeltetője
az UTA ügyfelét regisztrációs adatok módosítására kéri fel, úgy

az ügyfél haladéktalanul értesítést kü ld UTA részére, meg
megbízza a megjelölt adatok módosításával.
2.7 A Satellic OBU kauciójának 135 € összegű díját az UTA
átvállalja Ön helyett, amelynek teljes összegét Ön a Box
kiállítását követően egyösszegben, vagy 12 vagy 24 havi
részletben egyenlíti ki az UTA-nak. Az UTA Ügyfél kötelezettséget
vállal arra, hogy a kaució teljes összegének kiegyenlítéséig a
Satellic OBU-val fizetett útdíj kiegyenlítését az ahhoz rendelt UTA
kártyán (kártyákon) keresztül végezze.
2.8 A Satellic OBU visszaadása egyszerűen és kényelmesen
intézhető az UTA-n keresztül. Amennyiben a Satellic OBU-t
visszaadása a kaució teljes összegének kiegyenlítése előtt vissza
kell adnia - legfőképpen a kaució 12 vagy 24 havi részletfizetése
esetén -, a készüléket a kaució megfelelő elszámolása érdekében
vissza kell küldeni az UTA-nak.

3. Felelősség korlátozása
3.1 Az UTA korlátlanul felel azokért az életben, testi épségben
vagy egészségben okozott károsodásokért, amelyek az UTA
szándékos,
vagy
gondatlanságból
eredő
kötelezettségszegéséből származnak. Az UTA korlátlanul felel azokért az egyéb
károkért,
amelyek
az
UTA
szándékos,
vagy
súlyos
gondatlanságból eredő kötelezettség-szegéséből származnak.
3.2 Azoknak a szerződés szabályszerű és kifogástalan teljesítése
szempontjából
alapvető
kötelezettségeknek
egyszerű
hanyagságból eredő megszegése esetén, amely kötelezettségek
teljesítésére az ügyfél joggal számít (kardinális kötelezettségek),
az UTA csak korlátozott mértékben felel a tipikus, előrelátható
károkért.
3.3 A következő,3.4 pont értelmében minden más kártérítési
követelés kizárt.
3.4 A felelősségnek a 3. pontban tárgyalt korlátozásai és kizárásai
az UTA termékfelelősségi törvényből eredő kötelező érvényű
törvényi előírások szerinti, hiányosság csalárd elhallgatására,
illetve minőségi garanciára vonatkozó felelősségét nem érintik.
3.5 Ez a 3. pont az UTA ügyfeleinek bármely UTA szolgáltatás
igénybevételére érvényes, elsősorban a szerződéses és jogsértési
felelősségre vonatkozó jogalaptól függetlenül.
3.6 Amennyiben az UTA felelőssége e. 3 pont alapján korlátozott
vagy kizárt, úgy ezek a korlátozások vagy kizárások az UTA
alkalmazottainak, törvényes képviselőinek és ügynökeinek
személyes felelősségére is vonatkozik.

4. Vis Maior
Az UTA nem felelős a teljesítés olyan akadályoztatásáért, amelyet
általa nem befolyásolható körülmények idéztek elő. Ebből
kifolyólag az UTA elsődlegesen az UTA ügyfelei körében felmerült
olyan károkért nem felel,
a)

amelyek abból származnak, hogy az UTA ügyfeleinek
adatait és bejelentéseit az autópálya üzemeltető
webportáljához történő korlátozott hozzáférés miatt részére
nem, vagy késedelmesen sikerül továbbítani;

b)

amelyek arra vezethetőek vissza, hogy az UTA által a
webportálra felvitt információk elküldése után műszaki vagy
elektronikus
hiba
miatt
az
átvitel
nem,
nem
maradéktalanul, vagy hibásan teljesül;

c)

amelyek abból erednek, hogy az UTA ügyfél az autópálya
kezelőjének webportálján az UTA munkatársaival történő
egyeztetés nélkül saját maga vitt fel adatokat, vagy
módosította azokat.

5. Az UTA általános üzleti feltételeinek kiegészítő
hatálya
Jelen feltételek mellett az UTA Általános Üzleti Feltételeinek
mindenkor hatályos változata is érvényes, amennyiben a
feltételek a tényállást nem szabályozzák. Az Általános Üzleti
Feltételeket bármikor bekérheti az UTA-tól, vagy megtekintheti
és letöltheti azokat a www.uta.hu weboldalon.
Készült: 2016.01.29.

