
Stimate Client! 

 

Prin prezenta vă comunicăm în conformitate cu punctul 7. al Condiţiilor 

Contractuale Generale (CCG), că începând din data de 1. martie 2017 

Condiţiile Contractuale Generale ale Beta Blue Kft.(SRL) se modifică după 

cum urmează. 

 

Sediul: 1103 Budapesta, str. Gergely nr. 112/C. 

Punctul 4.3.: Beneficiarul se obligă, de asemenea, să se asigure de buna funcţionare a echipamentului 

de bord, de setarea categoriei de taxe corespunzătoare, respectiv de existenţa sumei necesare pentru plata 

taxei rutiere înainte de fiecare pornire. Pentru daunele provenite din omiterea acestor obligații 

Prestatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate, Beneficiarul este obligat să plătească costul acestor 

daune. 

Punctul 4.10.: Beneficiarul are cunoștință de faptul că CCG în vigoare, intervenite între FNST și 

Prestator, referitoare la intermediarii declaranţi, conțin reglementări extrem de importante la adresa 

sistemului de taxe rutiere, a căror cunoaștere este indispensabilă Beneficiarului. Astfel Beneficiarul, în 

vederea asigurării participării sale cu succes în sistemul de taxe rutiere, se obligă să-și însușească 

conținutul CCG dintre FNST și Prestator pe pagina web www.hu-go.hu, iar reglementările acestuia să 

le considere obligatorii la adresa sa şi să le respecte integral, aceste reglementării referindu-se, în mod 

logic, și la persoana Beneficiarului. 

Punctul 5.5.: În temeiul hotărârii Furnizorului universal de servicii de taxare, sau al dispoziţiilor 

regulamentului de aplicare, un echipament de bord poate fi eliminat din sistemul de taxare rutieră de 

către Furnizorul de servicii de taxare (pus pe lista neagră, adică trecut în evidenţa echipamentelor de 

bord anulate). Toate datele furnizate legate de un echipament de bord pus pe lista neagră vor fi respinse. 

Despre faptul punerii sau ştergerii de pe lista neagră furnizorul de servicii de taxare (societatea NÚSZ 

Zrt.) îi informează pe plătitorii de taxe contractaţi pe cale electronică. În perioada respingerii sau a 

punerii pe lista neagră Prestatorul (intermediar declarant) nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru 

daunele suferite de Beneficiar, în această perioadă Beneficiarul (plătitor de taxe contractat, utilizator de 

drum) trebuie să-şi asigure altfel dreptul la utilizarea drumului (de ex.: cumpărare de bilet pentru ruta 

proiectată). 

Punctul 5.6.: Prestatorul este răspunzător pentru achitarea amenzilor impuse Beneficiarului numai dacă 

Beneficiarul a epuizat pe deplin toate căile de remediere juridică, fără succes, sau dacă nu a existat nici 

o posibilitatea de remediere în cazul respectiv. 

 

Pentru textul integral al CCG modificate daţi click aici. 

 

În temeiul punctului 7. al CCG atragem atenţia clienţilor noştri asupra următoarelor prevederi:  

7. Modificarea contractului 

7.1. Părțile stabilesc că Prestatorul își îndeplinește sarcinile sale de intermediar declarant conform normelor legale referitoare, precum 

și în baza contractului încheiat cu FNST. Prestatorul îl informează Beneficiarul că FNST și-a păstrat dreptul de modificare 

unilaterală a contractului încheiat cu Prestatorul. 

https://utdij.info/tajekoztatok/2017aszf/CCG_etoll_01032017_RO.pdf


7.2. Având în vedere aceste aspecte Părțile convin asupra faptului că Prestatorul poate modifica unilateral prevederile prezentelor CCG, 

cu scopul de a păstra conformitatea acestora față de normele legale, respectiv față de reglementările contractului în vigoare dintre 

Prestator și FNST. 

7.3. Prestatorul are obligația de a înștiința Beneficiarul despre modificările planificate, în prealabil, cu cel puțin 8 zile înainte. 

Modificarea unilaterală a contractului de către Prestator se realizează prin remiterea textului modificării Beneficiarului prin mesaj 

e-mail, sau prin publicarea acestui text de către Prestator în pagina WebControl. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu modificările, 

acesta are dreptul să rezilieze contractul în termen de 8 zile de la data înștiințării. 

 

Cu stimă,  

Departamentul Servicii pentru Clienţi  

iData Kft.  

info@idata.hu  

+36 21 2000 600 

 

Budapesta, 27. ianuarie 2017 
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