Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 7-es pontja értelmében,
hogy 2017. szeptember 1. napjától a Beta Blue Kft. Általános Szerződési
Feltételei az alábbi pontokban módosulnak.
3.2.
Ha a Megrendelő gépjárművének utolsó előtti megfigyelt pozíciója és az utolsó megfigyelt
pozíciója között díjköteles útszakasz vagy útszakaszok vannak és a menetillesztés szabálya nem
alkalmazható, akkor a Szolgáltató köteles ugrást jelenteni a NÚSZ felé. Ebben az esetben a Szolgáltató
a NÚSZ visszaigazolását követően öt (5) percen belül az erre vonatkozó szabályok szerint értesíti a
Megrendelőt az ugrási jelentés megküldéséről. Nem kell értesítést küldeni a Megrendelőnek,
amennyiben a légvonalban mért távolság és a két utolsó adat keletkezésének időpontja között eltelt idő
hányadosaként képzett „légvonalbeli átlagsebesség” nagyobb, mint 130 km/óra.
3.25. Ha a Megrendelő a Szolgáltató egyedi fedélzeti eszköz hiba miatti értesítése miatt viszonylati
útvonaljegyet vásárol, és később megegyező útvonallal érintett útdíjköteles útszakaszra vagy
útszakaszokra a fedélzeti eszközből utóbb nyert adatok alapján a Szolgáltató adatszolgáltatást teljesít a
NÚSZ felé (a továbbiakban: fedélzeti eszközhiba miatti többlet adatszolgáltatás), akkor a Megrendelő
kérelmére a NÚSZ a Megrendelő egyenlegére visszaírja (jóváírja) az adatszolgáltatás alapján befizetett,
közös szakaszokra eső útdíjat. Megegyező útvonalnak tekinthető az adatszolgáltatással megadott
útszakaszokból álló útvonal, amennyiben a megvásárolt viszonylati útvonaljegy érvényességi idején
belül a viszonylati útvonaljeggyel érintett valamennyi díjköteles útszakasz legalább 75%-ára érkezett
adatszolgáltatás és a beérkezett összes adatszolgáltatás vagy ugrási jelentés alapján nem állapítható meg,
hogy a viszonylati útvonaljeggyel érintett útvonalon többször haladt el a jármű. Ebben az esetben a
Megrendelő a visszaigénylést a viszonylati jegy érvényességét követő 45 napon belül jogosult
kezdeményezni a NÚSZ-nál a gépjárműadatok és a viszonylati útvonaljegy számának megadása mellett.
A Megrendelő a kérelméhez köteles csatolni a Szolgáltató nyilatkozatát, amelyben a Szolgáltató
elismeri, hogy egyedi fedélzeti eszköz hiba miatt értesítést küldött a Megrendelőnek a NÚSZ ÁSZF
(Általános Szerződési Feltételek a bevallási közreműködők adatszolgáltatására vonatkozó egyedi
szerződéshez) 10. számú mellékletében meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. A NÚSZ a
jóváírás költségátalányként az egy viszonylati jegy kapcsán visszatöltött egyenleg 10%-a, minimum
3.000,- Ft visszatöltési költségátalányra jogosult, melynek fizetési kötelezettje a Szolgáltató.
3.26. Amennyiben a Megrendelő nem a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően járt el, és
emiatt téves többlet adatszolgáltatásra került sor a Szolgáltató részéről, a 3.25. pontban megnevezett 10.
számú melléklet kiadásáért a Szolgáltató adminisztrációs eljárási díjat számol fel a Megrendelőnek,
amelynek mértéke a többlet adatszolgáltatásban érintett naponként és járművenként 3.000,- Ft + Áfa.
Kivételre került:
3.23.5. Kiemelendő, hogy fedélzeti eszközhiba miatti többlet adatszolgáltatás (lásd lentebb) miatti
panaszbejelentés esetén a Megrendelőnek közvetlenül a NÚSZ felé kell eljárnia, elvégeznie a panasz
bejelentést.

A módosított ÁSZF teljes terjedelmében ide kattintva érhető el.
Az ASZF 7-es pontja értelében felhívjuk ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:

7.

A szerződés módosítása

7.1.

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a bevallási közreműködői feladatokat az erre irányadó jogszabályok, valamint a NÚSZ-szal
kötött szerződés alapján látja el. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a NÚSZ a Szolgáltatóval kötött szerződésben
fenntartotta a szerződés egyoldalú módosítására irányuló jogát.

7.2.

Erre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit abból a célból bármikor
egyoldalúan módosítani, hogy az megfeleljen a jogszabályok, illetőleg a Szolgáltató és a NÚSZ között érvényben levő szerződés
szabályainak.

7.3.

A Szolgáltató a tervezett módosításról legalább 8 nappal előre köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A szerződés Szolgáltató általi
egyoldalú módosítása akként történik, hogy a Szolgáltató a módosítás szövegét email útján megküldi a Megrendelő részére, vagy
közzéteszi a WebControl felületen. Ha a Megrendelő a módosításokkal nem ért egyet, jogosult a szerződést az értesítéstől számított
8 napon belül felmondani.
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