EasyTrack ÁSZF 2017. december 15. napján hatályba lépő változások összefoglalása
Változással érintett rendelkezések
1.2. pont
Szolgáltató adatai
1.9. pont
2.1. pont
5. pont
12. pont
2.2. pont
1.4. pont
1.8. pont
2.1. pont
2.3. pont

2.4. pont
3.2.2. pont
4.1. pont
12. pont
12. pont
16. pont
16.2. pont
16.5. pont

16.6. pont

Ügyfélszolgálat
Szerződéskötés
Szerződés felmondása
Előfizetői panaszok,
bejelentések intézése
Telepítésre, javításra
vonatkozó rendelkezések
Szolgáltatás
GSM Szolgáltató
Szerződéskötés
Adatkommunikációs
szolgáltatással kapcsolatos
tudnivalók
Szerződés módosítására
vonatkozó rendelkezések
Szolgáltatás díjának
megfizetése
Szolgáltatás szüneteltetése
Előfizetői panaszok,
bejelentések intézése
Előfizetői panaszok,
bejelentések intézése
Bevallási közreműködői
tevékenység
fogalmi meghatározások
regisztrációs eljárással,
JDB állítással kapcsolatos
rendelkezések:
Értesítési kötelezettséggel
kapcsolatos rendelkezések

16.7.1. pont

Szolgáltató felelőssége

16.7.3. pont

Ügyfél felelőssége

Változás tartalma
Változott a T.E.L.L. Rendszerszolgáltatások Kft.
bankszámlaszáma.
Szolgáltatás szüneteltetése lehetőség
megszűnéséből fakadó változások.

Szervízdíj bevezetésével kapcsolatos változások.

Magánszámla szerződés megszűnésével kapcsolatos
változások
Szerződésmódosítási díj bevezetésével kapcsolatos
változtatások
Szolgáltatás havi díjára vonatkozó változások
felmondás esetén
Megszűnik a szolgáltatás Előfizető kérésére történő
szüneteltetésének lehetősége.
Szolgáltatás szüneteltetése lehetőség
megszűnéséből fakadó változások
Tájékoztató ügyfélszolgálati telefonokra érkező
hívások hangrögzítéséről
NÚSZ-ÁSZF megnevezés NÚSZ-BK ÁSZF
megnevezésre módosult.
Az egyes definíciók a NÚSZ-BK ÁSZF-el
összhangban pontosításra kerültek.
Tengelyszám állítással kapcsolatos rendelkezések
NÚSZ-BK ÁSZF-fel összhangban történő
módosítása.
Értesítési kötelezettséggel kapcsolatos
rendelkezések NÚSZ-BK ÁSZF-fel összhangban
történő pontosítása.
Felelősségbiztosító nevében bekövetkezett változás
átvezetése.
Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések NÚSZ-BK
ÁSZF-fel összhangban történő pontosítása.

Ügyfeleket érintő legfontosabb változások:
A megtett úttal arányos díjfizetési kötelezettség – az ÁSZF-ben meghatározott
kivételektől eltekintve – egy adott útdíjköteles elemi útszakasz használatának
megkezdésékor keletkezik. Előfizető minden tőle telhetőt köteles megtenni annak

érdekében, hogy az Adatszolgáltatás a lehető leghamarabb, de abszolút
időtúllépést (360 óra) megelőzően belül mindenképpen megtörténjen. Az abszolút
időtúllépésen túl megküldött Adatszolgáltatás úthasználati jogosultságot nem
keletkeztet, azt a NÚSZ nem fogadja be, átalány költségtérítést az alapján nem
teljesít. Erre tekintettel, amennyiben Előfizető tudomással bír arról a körülményről,
hogy Gépjárművel a Fedélzeti Eszközről feltételezhetően abszolút időtúllépést
megelőzően adatforgalmazás nem történhet (külföldi tartózkodás roaming
kapcsolat nélkül vagy szerviz, stb.), akkor az Előfizető köteles ellenőrizni, hogy a
Fedélzeti Eszközben tárolt, Adatszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat a
Fedélzeti Eszköz kommunikációjában várható szünet előtt eljutott-e a Bevallási
Közreműködőhöz, ellenkező esetben az Előfizető köteles mindent tőle elvárhatót
megtenni annak érdekében, hogy az adatok eljussanak a Bevallási
Közreműködőhöz és így az UD Rendszerbe is.
Az adatszolgáltatás teljesítésének végső határideje az úthasználat idejének a NÚSZ
szabályzat szerinti, technológiai úton történő megállapítását (Event_Time_Stamp;
ETS) követő legfeljebb 360 óra. Amennyiben tehát az ITS és az ETS közötti idő a
360 órát meghaladja (ún. abszolút időtúllépés), az adatszolgáltatást a NÚSZ
elutasítja.
Ügyfél minden tőle telhetőt köteles megtenni annak érdekében, hogy az
Adatszolgáltatás a lehető leghamarabb, de lehetőség szerint legkésőbb 360 órán
belül mindenképpen megtörténjen. Erre tekintettel, amennyiben az Ügyfél
tudomással bír arról a körülményről, hogy a gépjárművel kapcsolatban 360óránál
hosszabb ideig az Eszközről feltételezhetően adatforgalmazás nem történhet
(külföldi tartózkodás roaming kapcsolat nélkül vagy szerviz, stb.), akkor az Ügyfél
köteles ellenőrizni, hogy az Eszközben tárolt, Adatszolgáltatáshoz szükséges
valamennyi adat az Eszköz kommunikációjában várható szünet előtt eljutott-e a
Szolgáltatóhoz, ellenkező esetben az Ügyfél köteles mindent tőle elvárhatót
megtenni annak érdekében, hogy az adatok eljussanak a Szolgáltatóhoz és így az
UD Rendszerbe is.
16.9.

Adatkezelés:

16.12. pont:

Megbízási szerződés
megszűnése:

1. számú
függelék:

Szolgáltatási paraméterek
részletezése:

Az Eszközből a Szolgáltató Feldolgozó rendszerébe
továbbított adatok a rögzítéstől számított öt évig
kerülnek megőrzésre, a korábbi 2 év helyett.
A szerződés megszűnésével kapcsolatos
rendelkezések NÚSZ-BK ÁSZF-fel összhangban
történő pontosítása.
Trackmon alkalmazás törlése, Alert riasztáskezelő
elérhető riasztástípusok pontosítása

