Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek,
2016. február 5.

IneTrack értékesítés általános szerződési feltételei
Jelen Szerződés az INEPEX Informatikai és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1054
Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2.; Cégjegyzékszám: 01-10-048668; Adószám: 25419601-2-41; weboldal:
www.inetrack.hu; Kapcsolattartás céljából meghatározott e-mail címe: support@inetrack.hu, a továbbiakban mint
Szolgáltató) és a magát névvel vagy cégnévvel, lakóhellyel vagy székhellyel, cégjegyzékszámmal, adószámmal és email címmel azonosító szerződő fél (a továbbiakban mint Értékesítő) – a továbbiakban együttesen mint Felek – között
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés célja
1.1. A Felek a Szolgáltató IneTrack nevű helymeghatározó és flottamenedzsment rendszerének terjesztése céljából
kötnek egymással megállapodást. Jelen szerződésre a továbbiakban „Szerződés” néven történik hivatkozás.
1.2. Az IneTrack szolgáltatás működéséhez szükséges
- egy internetes kapcsolatra képes, Szolgáltató kompatibilitási ajánlásával ellátott, megfelelő szakértelemmel
beszerelt, működőképes helymeghatározó eszköz („Tracker”);
- egy, a Tracker fizikai helyén adatforgalmat technikailag és anyagi fedezet szerint egyaránt működőképes SIM-kártya;
- regisztráció Szolgáltató rendszerébe az inetrack.hu oldalon, valamint ennek keretében Felhasználó elfogadó
nyilatkozata az IneTrack szolgáltatás általános szerződés feltételeire vonatkozóan;
- egy Aktivációs Kód (beleértve a Hosszabbító Kódot is), amely a regisztrált Felhasználó számára biztosítja a
szolgáltatás, vagy újabb szolgáltatáselem indításának lehetőségét.

2. A Szerződés tárgya, Értékesítő képviseleti joga
2.1. Az IneTrack szolgáltatásra vonatkozó szerződés a felhasználó és Szolgáltató között jön létre. Értékesítő nem
jogosult az IneTrack szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötésére sem saját, sem Szolgáltató
nevében.
2.2. Értékesítő tevékenysége jelen Szerződés keretében kizárólag a jelen Szerződés mellékletét képező “IneTrack
Nagykereskedelmi árlista” által tartalmazott tételek (különösen Aktivációs Kódok, Trackerek) továbbértékesítésére
terjed ki. Az Értékesítő által továbbértékesíthető egyes tételek mellett a nagykereskedelmi ár feltételeit is az “IneTrack
Nagykereskedelmi árlista” című melléklet tartalmazza.
2.3. Értékesítő vállalja, hogy a 2.2. pontban meghatározottaknak harmadik személy számára történő értékesítésekor
az 1. pontban felsorolt, az IneTrack szolgáltatás működéséhez szükséges feltételekről a harmadik személyt
tájékoztatja. Értékesítő kifejezetten elfogadja saját teljes körű felelősségét a tájékoztatás elmulasztásából eredő
kárért.
2.4. Amennyiben Értékesítő a Szolgáltató IneTrack rendszeréhez Trackert is forgalmaz vagy ajánl az Aktivációs Kódot
vásárlók vagy egyébként bármely harmadik személy számára, az kizárólag Szolgáltató által az inetrack.hu honlapon
elérhető lista alapján kompatibilisnek minősített, illetőleg ajánlott Tracker lehet. Értékesítő kifejezetten elfogadja, hogy
ennek bármilyen gondatlan vagy szándékos megsértéséből eredő kárért Értékesítő teljes jogi felelősséggel tartozik.
2.5. Amennyiben Értékesítő az IneTrack szolgáltatáshoz kapcsolódó Trackert értékesít, tájékoztatnia kell a vevőt a
Tracker beszerelésének szükségességéről.

3. Aktivációs Kód vásárlása
3.1. Értékesítő Aktivációs Kódot külön, vagy a Trackerrel együtt csomagolva vásárolhat Szolgáltatótól. Az Aktivációs
Kód elektronikus formában is megvásárolható.
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3.2. A Felek átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel az Értékesítő által megvásárolt Aktivációs Kódokról is. Ez a
rendelkezés akkor is irányadó, ha az Aktivációs Kódokat Szolgáltató elektronikus úton juttatja el Értékesítő részére,
ebben az esetben az átvételre a 10. pont rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Értékesítő elfogadja, hogy
Szolgáltató külön nyilvántartást is vezet az Értékesítő számára átadott Aktivációs Kódokról.
3.3. Értékesítő Aktivációs Kód, vagy azt is tartalmazó termék átvételére csak annak pénzbeli ellenértékének
megfizetését követően jogosult. Átutalással történő fizetés esetében az ellenérték teljesítése a vételár Szolgáltató
pénzforgalmi számláján történő jóváírását jelenti. Ettől a ponttól a Felek külön írásbeli megegyezéssel eltérhetnek,
amennyiben utólagos fizetési feltételeket kívánnak megállapítani.
3.4. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésen kívüli esetleges további szerződéses kapcsolatukból eredő pénzbeli
elszámolás és jelen Szerződés alapján történő pénzbeli elszámolás között beszámítás vagy a nettósítás bármely
formája kizárt, kivéve ha a Felek kifejezetten erre irányuló, külön írásbeli megállapodása másként nem rendelkezik.

4. Továbbértékesítés
4.1. A Felek rögzítik, hogy Értékesítő nem rendelkezik kizárólagos jogosultsággal sem az Aktivációs Kódok
továbbértékesítése, sem az IneTrack szolgáltatáshoz kapcsolódó más termék esetében.
4.2. Értékesítő a harmadik személyek felé bármely, az IneTrack rendszerhez kapcsolódó termék árát szabadon
határozza meg, azok mértékéről Szolgáltató számára jelentéstételi kötelezettsége sincs.
4.3. Értékesítőt saját kereskedelmi árrésén kívül jelen Szerződés keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatban
semmilyen egyéb díj vagy jutalék nem illeti meg, kivéve, ha a Felek külön erre vonatkozó írásbeli megállapodása
másképp nem rendelkezik.

5. Szavatosság
5.1. Szolgáltató Értékesítő felé szavatolja, hogy az Értékesítő által megvásárolt Aktivációs Kód 6 hónapig az IneTrack
rendszerében a szolgáltatás vagy újabb szolgáltatáselem aktiválása céljából felhasználható.
5.2. A szolgáltatással összefüggésben Szolgáltató minden egyéb szavatosságot csak az Általános Szerződés
Feltételeket elfogadó regisztrált felhasználók irányában vállal.

6. Felelősség, kárveszély viselése
6.1. A Felek egymással szemben a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti teljes körű jogi felelősséget vállalnak
jelen Szerződésből fakadó szerződéses kötelezettségeik megszegése esetén.
6.2. Az Értékesítő által fizikai vagy elektronikus formában átvett Aktivációs Kódok, Trackerek és egyéb termékek
tekintetében a kárveszély az Aktivációs Kódok ellenértékének megfizetésétől függetlenül az átvétel időpontjától
kezdve Értékesítőre száll át.

7. A Szerződés időtartama, megszűnése
7.1. Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre és az aláírás napján lép hatályba.
7.2. Jelen Szerződést bármelyik fél rendes felmondással, a felmondás közlésétől számított 30. napra vonatkozóan
megszüntetheti.
7.3. Rendkívüli Felmondásnak csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van helye. A Szolgáltató különösen
akkor jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha Értékesítő:
- megszegi az 11. pontban foglalt, a kapcsolattartás célját szolgáló email cím elérhetőségének követelményét;
- 8 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik utólagos fizetés esetében;
- megszegi a 10. pontban foglalt titoktartási kötelezettségét;
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- Értékesítő jelen Szerződés keretében végzett értékesítési vagy marketing tevékenysége sérti, károsítja vagy
bármilyen módon hátrányosan befolyásolja Szolgáltató üzleti tevékenységét vagy megítélését.
7.4. Értékesítő különösen akkor jogosult a szerződés rendkívüli felmondására, ha a Szolgáltató:
- megszegi az 11. pontban foglalt, a kapcsolattartás célját szolgáló email cím elérhetőségének követelményét;
- megszegi a 10. pontban foglalt titoktartási kötelezettségét.
7.5. A rendkívüli felmondás a jelen Szerződést azonnali hatállyal megszünteti.
7.6. Felmondásnak kizárólag írásban, rendkívüli felmondás esetén megfelelő indokolással ellátva van helye, amelyet a
másik félnek postai úton vagy a jelen Szerződésben kapcsolattartásra megadott email címére küldött elektronikus
levélben kell kézbesíteni. A felmondás e-mailen keresztül történő kézbesítésére a 9. pontban foglalt rendelkezések
megfelelően irányadóak. Jelen Szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon
kötelezettségei alól, amelyek a felmondás időpontjában, illetőleg a felmondási időszak utolsó napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan fennálltak.

8. Szerződésmódosítás
8.1. A Szolgáltató jogosult a jelen Szerződésnek vagy annak bármely mellékletének módosítására javaslatot tenni,
illetőleg azt módosítani oly módon, hogy a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a módosított változatot
a honlapján (www.inetrack.com) közzéteszi vagy egyedi módosítás esetén Értékesítő részére elektronikus úton
elküldi. Közzététel esetében Értékesítőt a módosítás tényéről a kapcsolattartás céljából megadott e-mail címre
kézbesített levélben értesíti. Az értesítőnek tartalmaznia kell, hogy a módosított rendelkezések a Szolgáltató
honlapján megismerhetőek.
8.2. Nagykereskedelmi árlistát, illetőleg annak módosítását Szolgáltató nem tesz közzé a honlapján, azt mindig
egyedileg küldi meg Értékesítő részére.
8.3. Amennyiben Felhasználó a közzétételt követő 15 napon belül kifogást nem emel, úgy a módosítás részéről
elfogadottnak tekintendő, és a hatályba lépés napjától kezdődően a Felek között a jelen Szerződés vonatkozásában
alkalmazandó.
8.4. Amennyiben a Szolgáltató honlapján közzétett módosító javaslatot Értékesítő nem fogadja el, akkor az az
Értékesítő részéről a jelen Szerződés rendes felmondásának minősül, amennyiben a Felek ettől eltérően nem
állapodnak meg.
8.5. Jelen Szerződés csak a jelen Szerződés 8. pontjában leírt módokon, vagy a Felek kölcsönös írásbeli
megegyezésével módosítható.

9. Adatvédelem, logók kölcsönös feltüntetése
9.1. A Felek kölcsönösen kötelesek egymás adatainak védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásainak
betartására, egymás adatait harmadik személy részére nem adhatják át, kivéve ha erre jogszabály kötelez, valamint
ha ez egymással szembeni igény érvényesítéséhez szükséges.
9.2. A Felek hozzájárulnak az adataiknak a másik Fél általi kezeléséhez és azok nyilvántartásához, továbbá ahhoz,
hogy nevüket és a szolgáltatások megnevezését a másik Fél saját marketing és referencia céljaira felhasználja.
9.3. A Felek kölcsönösen kötelesek a Szerződésben megadott adataikban bekövetkezett bármely változást
haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 15 napon belül jelezni a másik Fél felé, a „kapcsolattartásra
megjelölt email cím”-et ide nem értve. Utóbbi adat megváltozása esetén a Felek e változást legkésőbb annak napján
kötelesek a másik Fél felé bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a korábban megadott email címre továbbított
küldemények a 9. pont szabályai szerint kézbesítettnek tekintendőek, és a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények
minden további intézkedés nélkül beállnak.
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9.4. A Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy egymás nevét és logóját saját marketing és referencia céljaikra
felhasználhatják. Ez a hozzájárulás egyoldalú jognyilatkozattal bármelyik Fél részéről bármikor visszavonható.
9.5. Értékesítő jelen Szerződés megszűnéséig használhatja az “IneTrack hivatalos Értékesítő” elnevezést, valamint az
IneTrack szolgáltatás logóját és megnevezését.

10. Titoktartás
10.1. A jelen Szerződés aláírásával a Felek – jelen Szerződés megszűnésétől függetlenül, azt követően is –
kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden olyan információt,
ismeretet, eljárást, megoldást, amely a másik fél üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, munkafolyamatára vonatkozik,
illetve minden olyan információt, amelyet a másik fél üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén
üzleti titokként kezel. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szerződés alapján közöttük létrejött gazdasági és szakmai
kapcsolat során az egymás működéséről, illetve egymástól szerzett mindennemű információt csak a szerződésszerű
teljesítéshez használják fel, azt harmadik fél számára csak a szerződött Felek előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
teszik megismerhetővé.
10.2. A Felek mindegyike kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a titoktartási kötelezettség e Szerződésben foglalt
szabályait minden tagjával, alkalmazottjával, valamint a tevékenysége során igénybevett további szakemberekkel
szemben is érvényesíti. Felek tudomásul veszik, hogy e kötelezettségvállalásuk megszegésével okozott kárt kötelesek
megtéríteni.
10.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi információ üzleti titoknak
minősül, amelyet a másik Fél kifejezett írásos felhatalmazása nélkül nem hozhatnak más tudomására, kivéve ha erre
őket jogszabály, bíróság vagy hatóság határozata kötelezi, vagy az jogos érdekérvényesítéséhez szükséges.
10.4. Az üzleti titkot képező információkat a Felek egymás közötti jogviszonyuk fennállása és esetleges megszűnése
esetén sem jogosultak harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani,
a másik féllel szemben felhasználni. Felek ezen kötelezettségük megszegése esetén a másik féllel szemben teljes
anyagi felelősséggel tartoznak a polgári jog szabályai szerint.
10.5. Felek a félreértések elkerülése céljából rögzítik, hogy a másik fél gazdálkodási körébe eső üzleti titoknak
minősül minden olyan ismeretanyag, amelyet valamelyik féllel a jelen Szerződés alapján végzendő tevékenysége
körében eljárva a másik fél vagy harmadik személy közölt.
10.6. A Feleket a titoktartási kötelezettség attól kezdve terheli, hogy a titkot képező tényt vagy adatot a másik fél
annak tevékenységével kapcsolatosan, vagy a jelen Szerződés alapján végzendő tevékenysége keretében a
tudomásukra hozza, illetve amikor arról bármilyen egyéb módon tudomást szereztek.
10.7. A Felek minden, a jelen Szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítéséhez esetlegesen igénybe vett harmadik
személyt titoktartásra köteleznek, illetve ennek hiányában is minden teljesítési segédjük és egyéb közreműködőjük
tevékenységéért sajátjukként felelnek.
10.8. A Feleket terhelő titoktartási kötelezettség alól felmentést – jogszabály vagy bírósági, hatósági határozat
rendelkezésén kívül – az adott ügyhöz kapcsolódóan előzetesen és írásban kizárólag a másik Fél adhatja meg.
10.9. Ha az Értékesítő jelen Szerződéssel vagy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással összefüggésben új
elgondolásról, megoldásról vagy műszaki ismeretről szerez tudomást, ezt Szolgáltató előzetes és írásbeli
hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.

11. Kapcsolattartás
A Felek közötti kapcsolattartás a jelen Szerződésben mindkét fél által kapcsolattartás céljából meghatározott e-mail
címekre történő levelezés útján történik. A Felek által a másik fél e-mail címére küldött valamennyi értesítés, számla
vagy bármely más levél a kiküldést követőn napon kézbesítettnek minősül (kézbesítési vélelem), kivéve, ha a küldő fél
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a levél kézbesítéséről hibajelentést kap. Amennyiben a címzettől az email cím megváltozása miatt, vagy egyébként
hibajelentés érkezik és a címzett a másik fél felé az email címének esetleges megváltoztatását nem jelezte, úgy ez a
jelen Szerződés súlyos megszegésének minősül, és a küldő fél – amennyiben a címzett a küldő esetleges szóbeli
vagy telefonos értesítésére sem hajlandó a kézbesítésre megfelelő email címet megadni – jogosult jelen Szerződés
rendkívüli felmondására.

12. Vis maior
12.1 Egyik szerződő Fél sem felel a jelen Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért olyan esetekben, amikor
olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan esemény (vis major) merül fel, amely megakadályozza a
szerződésszerű teljesítést. Ilyen körülménynek tekintendő például a háborús cselekmények, sztrájk vagy hasonló
munkabeszüntetés, a lázadás, a szabotázs, a robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz,
tűzvész, villámcsapás illetve más természeti katasztrófa, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések,
továbbá a honvédelmi törvény vagy a rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
Ha vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani. A vis major esemény bekövetkeztéről az érintett Fél köteles a másik felet írásban,
lehetőség szerint a kapcsolattartás céljára szolgáló e-mail címre értesíteni. A teljesített szolgáltatások ellenében járó
ellenérték kiegyenlítése alól a vis major körbe tartozó események nem jelentenek mentességet.
12.2 Az együttműködési kötelezettségüknek megfelelően a Felek – amennyiben lehetséges – törekednek a vis maior,
illetőleg annak valamely Félre nézve hátrányos következményeinek elhárítására.

13. Egyéb rendelkezések
13.1. A Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kölcsönösen kijelentik, hogy tulajdonosként vagy
meghatalmazottként jogosultak a jelen Szerződés megkötésére, illetőleg az abban foglalt kötelezettségeik
teljesítésére.
13.2. A Felek a jelen Szerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek és kötelesek a Felek helyzetét, illetve a jelen
Szerződést és annak tárgyát érintő minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul értesíteni, a szükséges
tájékoztatást a másik fél számára megadni. Ezen belül a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni minden
olyan körülményről, amely a jelen megállapodásban rögzített együttműködésüket hátrányosan érintené, vagy az
abban foglaltak teljesítését lehetetlenné tenné.
13.3. Felek e Szerződésből eredő jogvitájukat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén
pedig kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti, a jogvitára hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos
illetékességét.
13.4. A Szerződésben, valamint annak esetleges mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar
jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.
13.5. A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírásával a jelen Szerződés tárgyában tett minden
esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodásuk, minden erre vonatkozó javaslatuk, ajánlatuk vagy
nyilatkozatuk hatályát veszti, arra továbbiakban kellő alappal egyik Fél sem hivatkozhat.
13.6. A jelen Szerződést mindkét Fél elolvasta, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerte, annak
tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit értelmezte, megértette, magára nézve kifejezetten elfogadta. Kijelentik
a Felek továbbá, hogy jelen Szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják, annak tartalma nem sérti
a jóhiszeműség követelményét és nem tér el a szerződésre irányadó rendelkezésektől, valamint minden tekintetben
összeegyeztethető a Szerződés tárgyával és rendeltetésével.
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