Stimate Client!
Prin prezenta vă comunicăm în conformitate cu punctul 7. al Condiţiilor
Contractuale Generale (CCG), că începând din data de 1. septembrie 2017
Condiţiile Contractuale Generale ale Beta Blue Kft. (SRL) se modifică după
cum urmează.
3.2. În cazul în care între penultima și ultima poziție a autovehiculului Beneficiarului se găsește unul
sau mai multe sectoare de drum cu plată și regulile de ajustare a datelor deplasării nu pot fi aplicate,
Prestatorul are obligația de a raporta un salt către FNST. În acest caz Prestatorul, conform regulilor
referitoare, îl va informa pe Beneficiar despre comunicarea raportului de salt, în răstimp de cinci (5)
minute, ulterior confirmării primite din partea FNST. Nu se va comunica Beneficiarului nici o înștiințare
în cazul în care viteza medie pe distanța, în linie dreaptă, dintre ultimele două locații, obținută în baza
intervalului de timp trecut între obținerea celor două date, are o valoare mai mare de 130 km/oră.
3.25. Dacă Beneficiarul își achiziționează un bilet pentru ruta proiectată datorită unui anunț referitor
la defecțiunea dispozitivului de bord, iar ulterior, pe baza datelor obținute din dispozitivul de bord pentru
același sector sau sectoare de drum, prestatorul efectuează comunicare de date către FNST (în
continuare: comunicare redundantă de date datorită defecțiunii dispozitivului de bord), atunci la cererea
Beneficiarului FNST va bonifica (returna) în contul Beneficiarului taxele de drum plătite în baza
comunicării de date pentru aceleași sectoare de drum. Se vor considera trasee identice acele trasee pentru
care s-a efectuat comunicare de date, în cazul în care în timpul de validitate al biletului pentru ruta
proiectată, pentru toate sectoarele de drum cu taxă, vizate de acest bilet, s-a efectuat comunicare de date
în proporție de cel puțin 75% și, în baza tuturor comunicărilor de date sau a rapoartelor de salt, nu se
poate stabili dacă autovehiculul a parcurs de mai multe ori traseul vizat de respectivul bilet pentru ruta
proiectată. În acest caz Beneficiarul are dreptul să înainteze cererea de recuperare, către FNST, în
termen de 45 de zile, ulterioare perioadei de valabilitate al biletului pentru ruta proiectată, cu
menționarea datelor autovehiculului și a seriei biletului pentru ruta proiectată. Beneficiarul are obligația
să atașeze la cererea sa declarația Prestatorului, în care este confirmat, că din cauză de funcționare
defectuoasă a dispozitivului, Prestatorul l-a informat pe Beneficiar prin completarea formularului stabilit
în anexa nr.10 conform CCG FNST (Condiții Contractuale Generale pentru contractul unic a
Intermediarului Declarant despre furnizarea datelor). FNST are dreptul la cheltuieli aproximate
referitoare la returnare în valoare de 10% din suma de creditare a contului (unui beneficiar, n.t.), în baza
unui bilet pentru ruta proiectată, adică cheltuieli aproximate de minim 3.000 Ft, plata acestei sume
căzând în sarcina Prestatorului.
3.26. În cazul în care Beneficiarul nu a procedat conform manualului de utilizare, și din această cauză
a avut loc o furnizare de date în exces din partea Prestatorului, se percepe o taxă de administrare pentru
eliberarea anexei nr.10 denumit în punctul 3.25 pentru Beneficiar, căruia valoare se calculează cu 3000,Ft + TVA în funcție de zilele și mașinile implicate.
Din motivul modificării de față, punctul 3.23.5 s-a scos din CCG:
3.23.5 Trebuie precizat că, în cazul unor reclamații datorate unei comunicări redundante de date (vezi
mai jos), în urma funcționării defectuoase a dispozitivului de bord, Beneficiarul trebuie să înainteze
respectiva reclamație direct către FNST.

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.

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.
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