Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk az Általános Szerződési Feltételek 5.3-as
pontja értelmében, hogy 2020. szeptember 1. napjától az
iData Kft. Általános Szerződési Feltételei az alábbi
pontokban módosul.
2.4.
Megrendelő amennyiben a szerződés máshogy nem rendelkezik, a havidíjról számlát kap, 1 gépjármű
esetén negyedéves, több gépjármű esetén havi bontásban. Ha a Megrendelő a számlában szereplő díjat az ott
jelzett fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges
valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Megrendelőt
alaptalan számlareklamáció esetén is – a fizetési határidő lejártát követően fennálló számlatartozásra – késedelmi
kamatfizetési kötelezettség terheli.
2.5.
Ha a Megrendelő határidőben nem teljesíti, a megküldött számlán szereplő összeget, a Szolgáltató
írásbeli fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére. Ha a Megrendelő a fizetési felszólítás után 15 napon belül
sem rendezi számlatartozását, a Szolgáltató jogosult a szerződést legalább kettő havi lejárt számlatartozás esetén
azonnali hatállyal írásban felmondani. A Szolgáltató jogosult továbbá az azonos cégcsoporthoz kapcsolódó
vállalatok bármely tagjának lejárt számlatartozása esetén valamennyi, az adott cégcsoporthoz kapcsolódó vállalat
részére felmondani. Azonos cégcsoporthoz tartoznak azok a vállalkozások, amelyekben ugyanazon személy, vagy
ezen személy közeli hozzátartozója tölt be ügyvezetői, cégvezetői megbízatást, illetőleg rendelkezik bármilyen
mértékű tagsági jogviszonnyal.
9.1.
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató számláját határidőben nem egyenlítette ki, és tartozását a
Szolgáltató írásbeli felszólítását követően sem egyenlítette ki, a Szolgáltató jogosult a GPS nyomkövető egységen
keresztül nyújtott, vagy más egyéb szolgáltatását a tartozás maradéktalan megfizetéséig korlátozni. A Szolgáltató
jogosult továbbá az azonos cégcsoporthoz kapcsolódó vállalatok bármely tagja tartozásának maradéktalan
megfizetéséig valamennyi, az adott cégcsoporthoz kapcsolódó vállalat szolgáltatását korlátozni. Azonos
cégcsoporthoz tartoznak azok a vállalkozások, amelyekben ugyanazon személy, vagy ezen személy közeli
hozzátartozója tölt be ügyvezetői, cégvezetői megbízatást, illetőleg rendelkezik bármilyen mértékű tagsági
jogviszonnyal.

A módosított ASZF teljes terjedelmében ide
kattintva érhető el.
Az ASZF 5.4-es pontja értelében felhívjuk ügyfeleink figyelmét az alábbiakra:
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek módosítása a Megrendelőre nézve a korábbiakhoz képest lényegesen
hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaz, úgy a Megrendelő az egyedi szerződést a módosítás közzétételétől számított 15 napon
belül a 30 napos felmondási idő figyelembe-vételével írásban felmondhatja.
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