UTA MultiBox® Első megrendelés
Az UTA MultiBox® készülékkel egyszerűen és kényelmesen fizethető a 3,5t fölötti gépjárművek spanyol, portugál, belga (beleértve a
Liefkenshoek alagutat) és francia útdíja, valamint a német Herrentunnel alagútdíja is.

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

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

Adószám
Telefon (az ország előhívószámával)

Email cím

Francia adószám (amennyiben rendelkezik ilyennel)

Kérjük szíveskedjenek megadni:
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KEDVEZMÉNY AJÁNLATOK

A kötelező és ingyenes francia, spanyol és belga (Liefkenshoek alagút) kedvezményprogramra automatikusan bejelentjük az Ön vállalkozását. Kérjük válassza ki, hogy minden UTA MultiBox® készülékével szeretne-e profitálni a költségmentes kedvezményekből is:
Választható regisztráció az alábbi autópálya üzemeltetőknél (díjköteles1):
Franciaország :

 APRR

Spanyolország :

 Truck Plan

 SANEF

 SAPN
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 Nem szeretnénk igénybe venni a választható kedvezményeket.
A kedvezmények havi díjhoz kötöttek. További információkat talál az interneten a www.uta.hu weboldalon az Útdíjszolgáltatás - Franciaország - UTA MultiBox® menüpont alatt.
A regisztrációhoz továbbítanunk kell az Ön cégének adatait az autópályaüzemeltető részére. Kérjük szíveskedjen figyelembe venni az üzemeltető saját Általános Üzleti Feltételeit, amelyet az
alábbi webcímen tekinthet meg: https://profesionales.autopistas.com. Ezen a weboldalon lehetőség van a Truck Plan kedvezményprogramba történő saját regisztrációra is.
1
2
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GEO-LOKALIZÁCIÓ

A geo-lokalizáció lehetővé teszi Önnek, hogy minden UTA MultiBox® készülékkel rendelkező járművet nyomon kövessen, kiértékeléseket
készítsen az utazási- és állóidőről, riasztást kapjon pl. nem engedélyezett útvonalak használata esetén, és sok egyéb funkció. Kérjük
válassza ki, hogy a jövőben minden UTA MultiBox® készülékére használni szeretné-e a geolokalizációt.
 IGEN, a jövőben szeretnénk használni a GEO-lokalizációt minden UTA MultiBox® készülékre
 NEM, a jövőben nem szeretnénk használni a GEO-lokalizációt egyik UTA MultiBox® készülékre sem.
* A GEO-lokalizációért havi díjat kell fizetni. További információkat az UTA exkluzív részben talál.
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Ezennel megrendeljük a következő gépjármű(vek)re az UTA MultiBox® készüléke(ke)t:
Rendszám

Nemzetiség

EURO
kategória

Tgk

Busz

Gépjármű
gyártmánya

Von tató
tengelyszáma

Max. össztömeg
pótkocsival
együtt kg-ban

Belga útdíjfizetés
aktiválása
Igen*

Nem

*A belga útdíj aktiválásánál kérjük vegye figyelembe:

 Kérjük minden megrendelés kérelemhez szíveskedjen mellékelni a kitöltött és aláírt "UTA MultiBox® Viapass rendelkezések" nyomtatványt is.
 Minden újonnan regisztrált rendszámhoz szükséges az adott gépjármű forgalmi engedélyének jól olvasható másolata.
Ha az EURO károsanyag-kibocsátási szabványra vonatkozó adatok és a teljes vontatott teher (F3) nem szerepelnek a forgalmi engedélyben, kérjük, erre vonatkozó bizonylatot is
mellékeljen (pl. CEMT-engedély, COP dokumentum, COC tanúsítvány).
Adatvédelem:
Kijelentem, hogy egyetértek azzal, hogy az UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG adataimat a szerződés lebonyolítása céljából tárolja, feldolgozza és
használja. Jelen regisztrációs nyomtatványon tett aláírásommal továbbá elismerem az "UTA MultiBox® szerződési feltételeit" és az UTA adatvédelmi
rendelkezéseit, amelyek online az UTA exkluzív felületén érhetők el, azokat tudomásul vettem és azokkal egyetértek.

__________________________________
5 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 MultiBox® - Szerződési feltételek
1. Szerződés tárgya
Az UTA MultiBox® készülék kibocsátásával az UTA lehetővé teszi
Ügyfeleinek, hogy európai közúthálózatokon, hidakon és alagutakban („infrastruktúra díjköteles használata“) elektronikus díjfizetésben, valamint egyéb szolgáltatások hasonló elektronikus díjfizetésében vegyenek részt.
2. Az UTA MultiBox® használata
Az Ügyfél az UTA MultiBox® készülékkel együtt kap egy használati
útmutatót is, amelynek tartalmát az UTA MultiBox®
üzembe
helyezésekor ill. használatakor köteles betartani. Az UTA MultiBox®
megfelelő működéséért az Ügyfél felelősséggel tartozik. Ez érvényes
a szükséges adatok rendelkezésre bocsátására ill. az UTA MultiBox®
megfelelő beállítására is. Az UTA MultiBox® meghatározott forgalmi
rendszámra van kiállítva, ezért csak és kizárólag az adott
gépjárműre használható. A szükséges ellenőrző intézkedésekre az
Ügyfél rendelkezésére bocsátott kezelési útmutatóban is található
utalás. Az UTA MultiBox® az UTA tulajdonát képezi.
Az Ügyfélnek kell figyelnie arra, illetve gondoskodni róla, hogy
minden járműben egyszerre csak egy UTA Multi Box® készülék
legyen. Ellenkező esetben ugyanis fennáll a veszélye a dupla tranzakcióknak, amelynek következményeit az Ügyfél viseli. Továbbá
felhívjuk a figyelmet arra, hogy az autópályatársaságok kedvezményei általában járművenként csak egy UTA MultiBox® készülékre vonatkoznak.
Az útdíjrendszer üzemeltetője, vagy az általa meghatalmazott
személy(ek) (továbbiakban üzemeltető) jogosultak, de nem kötelesek az UTA MultiBox® használatát ellenőrizni és az UTA MultiBox®
készüléket a nem a szerződésben foglaltak szerinti használat esetén
bevonni.
3. Tranzakciós igazolás
Az infrastruktúra díjköteles használatának igazolása az üzemeltető
formális bizonylata nélkül történik, kizárólagosan csak az elektronikus adatátvitel alapján.
4. Díjak
Az UTA az UTA MultiBox® készüléket térítés ellenében bocsátja az
Ügyfél rendelkezésére és a szolgáltatásokért az UTA MultiBox®
díjlistában közzétett díjakat számítja fel, amely díjlista mindenkor
aktuális verziója megtekinthető a www.uta.hu weboldalon található
exkluzív részbe belépve. Ez érvényes abban az esetben is, ha az
Ügyfél az általa igényelt szolgáltatások körét bővíteni vagy
módosítani szeretné. A szolgáltatások ill. díjak változása mindig a
következő hónap első napjától lép érvénybe.
5. Az UTA MultiBox® meghibásodása
Amennyiben az UTA MultiBox® készülék meghibásodását írásban
bejelentik az UTA-nál, az UTA a lehető leggyorsabban megküldi
Önöknek a beprogramozott és használatra kész cserekészüléket.
Az Ügyfél köteles a meghibásodott/megrongálódott UTA MultiBox®
készüléket haladéktalanul, de legkésőbb a cserekészülék kézhezvételét követően csomagküldeményként visszajuttatni az UTA
részére. Amennyiben megállapítható, hogy a készülék meghibásodása/megrongálódása Ügyfél hibájából történt, ennek
költsége az éppen érvényben lévő díjtáblázat – amely az „UTA
MultiBox díjlista“-ban van feltüntetve – alapján Ügyfélnek kiszámlázásra kerül.
Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha az UTA a meghibásodott
UTA MultiBox® készüléket legkésőbb a meghibásodás bejelentését
követő 30 nap elteltével sem kapja vissza az Ügyféltől.
6. Az UTA MultiBox® ellopása vagy elvesztése
Az UTA MultiBox® elvesztését vagy ellopását, az illetéktelen felhasználást megelőzendő, Ügyfélnek haladéktalanul írásban jelentenie kell az UTA részére. A letiltás írásban történő bejelentése helyett
az Ügyfél rendelkezésére áll az UTA weboldalán található exkluzív
részben a www.uta.hu link is az UTA MultiBox® letiltására.
UTA az üzemeltetőt és a további helyeket, amelyek az UTA MultiBox® készülékhez kapcsolható szolgáltatást nyújtanak, az elvesztés/ellopás tényéről haladéktalanul értesíti és a készülék használatának letiltásáról intézkedik. A letiltás hatályának kezdetére az
UTA-nak semmilyen ráhatása nincs. Ezért a letiltás hatályba lépése
előtt végrehajtott jogszerűtlen tranzakciókért az UTA nem felelős.
Ügyfél kérésére és költségére ezen készülék helyett új UTA MultiBox® kerül kibocsátásra (lásd az éppen érvényben lévő UTA MultiBox® díjlistát).
Amennyiben Ügyfél az elveszettként vagy ellopottként bejelentett
UTA MultiBox® készüléket a letiltástól számított 4 hónapon belül
visszakapná, azt csomagküldeményként haladéktalanul vissza kell
küldenie az UTA részére. Ilyen esetekben az esetle gesen Ügyfélnek
kiszámlázott készülékkel kapcsolatos költségek visszatérítésre
kerülnek, ha Ügyfél a készüléket megfelelő és használható állapotban juttatja vissza. Az esetlegesen felmerülő járulékos költségek
Ügyfél részére kiszámlázásra kerülnek.

7. Felelősség/Kártérítés
UTA azokért a károkért nem felel, amelyek az UTA MultiBox jogszerűtlen használatából vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő
használatból erednek. Ügyfél bárminemű kártérítési igénye az UTAval szemben csak azon esetekre vonatkozóan lehetséges, amelyeket
az UTA szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott.
8. Adatok és információk közlése
Ügyfél köteles a jelen szerződés keretein belül szükséges információkat az UTA-nak megadni és az UTA-t haladéktalanul értesíteni, ha a kérelem benyújtásakor szükséges adatokban bármiféle
változás következik be. Különösképpen fontos UTA-t a tevékenységi
körben, a cég képviseletére jogosult személy(ek) körében, a székhelyben vagy a járműparkban történt változásokról értesíteni.
Továbbá tájékoztatni kell UTA-t az Ügyfél jogi személyiségében
történt változásról, a cég vagyonának engedményezéséről vagy
átruházásáról, a cég összeolvadásáról vagy szétválásáról.
UTA bármikor jogosult az Ügyféltől a MultiBox szerződéskötéshez
bekért információkhoz kiegészítéseket, vagy azok aktualizálását
bekérni és mindenkor jogosult azon gépjárművekkel kapcsolatban,
amelyekre UTA MultiBox® készülék lett kiadva, a forgalmi engedélyek másolatait, vagy egyéb, az Ügyfél üzemeltetőnél vagy valamely útdíjrendszerben történő regisztrálásához szükséges dokumentumokat és információkat bekérni.
Ügyfél meghatalmazza UTA-t, hogy az általa a regisztrációhoz ill. az
UTA MultiBox® működéséhez megadott adatokat az üzemeltetőnek
továbbadja. Ez kifejezetten érvényes azokra az adatokra és/vagy
dokumentumokra, amelyeket az üzemeltető kér az UTA-tól.
9. Érvényességi idő/Felmondás
Ezen szerződés akkor lép érvénybe, amikor UTA az Ügyfél által
benyújtott, teljes körűen kitöltött és a szükséges információkkal és
mellékletekkel ellátott UTA MultiBox® igénylést elfogadja és ezt
írásban
megerősítette, de legkésőbb az UTA MultiBox® átvételekor. Ügyfél a
szerződést az UTA MultiBox® visszaküldésével bármikor felmondhatja.
10. Felmondás következményei
A szerződés UTA által történő felmondása esetén Ügyfél köteles az
UTA által a rendelkezésére bocsátott UTA MultiBox® készüléket
csomagküldeményként haladéktalanul visszaküldeni az UTA részére,
vagy leadni az UTA-nál.
Az UTA MultiBox® készülék UTA-hoz történő beérkezésének időpontjáig a készülékkel kapcsolatos, az UTA MultiBox® díjlistában szereplő költségek Ügyfél részére kiszámlázásra kerülnek.
A szerződés felmondását követően jogszerűtlenül tovább használt
UTA MultiBox® készülékkel végrehajtott útdíjtranzakciók összege a
kártérítési igénytől függetlenül – amelynek jogát UTA kifejezetten
fenntartja – Ügyfél részére kiszámlázásra kerül. Amennyiben UTA a
felmondást követő 30 nap elteltével sem kapja vissza az UTA MultiBox® készüléket, jogosult Ügyfél részére az UTA MultiBox® költségeit
kiszámlázni.
Ha Ügyfél visszaadja az UTA MultiBox® készüléket, az UTA MultiBox®
készülék(ek)kel kapcsolatos szolgáltatások díjait a hónap végéig
számítják, amennyiben UTA az UTA MultiBox® átvételét visszaigazolta. UTA fenntartja a jogot, hogy azon tranzakciók keresésével
kapcsolatosan felmerülő költségeit Ügyfélnek kiszámlázza, amelyek
az UTA MultiBox® felhasználását hivatottak tisztázni.
11. Szerződési feltételek változása/Díjak változása
Jelen szerződési feltételek változásáról UTA az Ügyfelet értesíti.
Amennyiben Ügyfél az értesítés megérkezését követően az UTA
MultiBox® készüléket tovább használja, azzal az új szerződési
feltételeket elfogadta. Erre az UTA külön felhívja Ügyfél figyelmét a
változás bejelentésekor.
12. Az UTA általános üzleti feltételeinek kiegészítő hatálya
Jelen szerződési feltételek mellett az UTA általános üzleti feltételeinek érvényben lévő változata is érvényes. Ez az UTA-tól bármikor
bekérhető vagy megtekinthető és letölthető a www.uta.hu weboldalon.
13. Salvatori záradék
Amennyiben jelen szerződési feltételek bármely rendelkezése
hatálytalanná válna, akkor ez a fennmaradó rendelkezések
hatályosságát nem érinti.
Állapot: 2015.01.10

UTA MultiBox® Viapass rendelkezések
1. Jogi viszonyok/UTA MultiBox® a belgiumi Viapass rendszerben
A Viapass Services keretében az UTA az útdíjköteles úthálózat útdíj ellenében történő használatával kapcsolatban az Axxès
nevében és megbízásából cselekszik. Az Axxès egyszerűsített részvénytársaság (S.A.S.), jegyzett tőkéje 8.533.000 €, a
cég székhelye 10-12 Bd Vivier Merle, 69003 Lyon, Franciaország, regisztrációs száma 482 930 385, és a maga részéről a
SOFICO Vallónia (Rue Canal de l’Ourthe 9/3,4031 Angleur, Belgium; TVA BE 0252151302), a Brüsszel Fővárosi Régió
kormányzata (Jardin Botanique 20, 1000 Brüsszel, Belgium), valamint a Flamand Régió kormányzata (Vlaamse
Belastingsdienst, Vaarstraat 16, 9300 Aalst, Belgium), (együttesen „útdíjszedők“) nevében és számlájára cselekszik. Az
UTA MultiBox®/ok rendelkezésre bocsátása, valamint az UTA saját, főleg elszámoláskor nyújtott szolgáltatásai a cég saját
nevében történnek.
2. A Viapass rendelkezések érvényessége
Az útdíjköteles úthálózat útdíj ellenében történő használatára vonatkozó jogok és kötelezettségek meghatározása a Brüsszel
Fővárosi Régió számára a 2015. július 29-i rendeletben, a Flamand Régió számára a 2015. július 3-i rendelet 3.3.1.0.11.,
3.3.1.0.13. és 3.5.3.0.2. cikkelyében, valamint a 2013. december 12-i flamand adótörvény 2. paragrafusában, a Vallon
Régió számára pedig a 2015. július 16-i rendelet alapján történik (összefoglalóan „útdíjra vonatkozó előírások“).
3. Az útdíjszedővel között szerződés
Az útdíjköteles úthálózat használatakor a belga jog alapján az útdíjra vonatkozó előírások szerint megkötött szerződés jön
létre az adott útdíjszedő és Ön között.
4. A Viapass Service számára érvényes sürgősségi eljárás:
Amennyiben Belgium területén egy út során az UTA MultiBox® váratlanul meghibásodna, (útmutatás: a kijelzőn vörös fény
jelenik meg, a figyelmeztető hangjelzés négyszer hangzik el), késedelem nélkül meg kell rendelni egy cserekészüléket
(„Satellic OBU“) a +33 4 26 29 75 80 telefonszámon. Ezt azután az összesen 65 Satellic Service pont egyikénél (lásd itt is:
www.satellic.be/en-UK/servicepoints) lehet átvenni.
5. Az UTA általános üzleti feltételeinek és az UTA MultiBox® használati feltételeinek kiegészítő érvényessége
Az itt felsorolt feltételek mellet kiegészítésül hatályos az UTA általános üzleti feltételeinek, valamint az UTA MultiBox®
használatára vonatkozó általános szerződési feltételeknek az adott megállapodás megkötésének pillanatában érvényes
változata. Ezek mindenkor igényelhetők az UTA-tól, vagy pedig megtekinthetők és letölthetők a www.uta.de címről. Az UTA
MultiBox® használata bármikor befejezhető az UTA MultiBox® szerződési feltételeinek 9. cikkelye, valamint az UTA általános
üzleti feltételeinek 7. cikkelye alapján.
6. A szerződési feltételek módosítása
Az itt leszögezett feltételek módosításáról az ügyfél írásbeli értesítésben részesül. Amennyiben a módosításról való értesítés
kézhezvétele után tovább használja az UTA MultiBox® készüléket, az ügyfél elismeri a módosított feltételeket.
7. Az UTA MultiBox® aktiválására vonatkozó megbízás a Viapass Service számára:
Az aláírásommal megbízást adok
Név:

_____________________________

Minőség:

_____________________________

Cég:

_____________________________

Cím:

_____________________________

a

_____________________________
_____________________________
Közösségi adószám/
SIRET:

_____________________________

UTA ügyfélszám:

_____________________________

nevében
az UTA MultiBox® készülék/ek aktiválására a következő gépkocsi/k számára, és kijelentem, hogy követem az alább felsorolt
lépéseket, illetve elrendelem ezen lépések szigorú betartását, és határozottan elfogadom a fennebb az 1. - 6. pontban felsorolt
feltételeket:
a. Ellenőriztem a gépkocsik alább megadott adatait, és ezennel rendelkezésre bocsátom. Elvégeztem a szükséges
korrektúrákat, és megbízást adok az itt szereplő adatok átvételére.
b. Ezennel igazolom, hogy az UTA MultiBox® belga szerviz frissítéséhez a mellékelt "UTA MultiBox aktiválási útmutató a
belga szerviz frissítéshez" c. dokumentumot elolvastam és az abban foglalt szükséges lépéseket/teendőket elvégzem, még
mielőtt a készülék az útdíjköteles belga úthálózatban használatra kerülne.
c. Amennyiben az UTA MultiBox® aktiválása után a gépkocsiban egy további a Viapass rendszerben aktivált útdíjfizetési OBU
is található, ez a díjköteles belgiumi úthálózatban megteendő út előtt a gépkocsiból eltávolításra, vagy deaktiválásra kerül.
Ezennel nyomatékosan kijelentem, hogy beleegyezem a kiegészítő útdíjak fizetésébe, amelyek az UTA MultiBox® sikeres
aktiválása után a belgiumi útdíjköteles úthálózat használata közben keletkeznek, ha a gépkocsiban egy további a Viapass
rendszerben aktivált útdíjfizetési OBU is működik.

_________________________________
Cégbélyegző, dátum és aláírás
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