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Inetrack ÁSZF - SIM kártyákra vonatkozó Melléklet (hatályos 2022.04.01. napjától)
1. A Felhasználó az Eszközt SIM kártyával és Aktivációs Kóddal együtt, dobozos termékként is megvásárolhatja.
2. A SIM kártyát a Szolgáltató összehangolja az Eszközzel, ami biztosítja, hogy az Eszköz kommunikálni tud
Szolgáltató rendszerével. A SIM kártya aktiválása az IneTrack szolgáltatás aktiválásától (az Aktivációs Kód beírásától)
számított legkésőbb 3 munkanapon belül történik meg
3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó a Szolgáltatótól kapott SIM kártyát kiveszi az
Eszközből vagy egy másik SIM kártyára cseréli, illetőleg ezzel együtt vagy ettől függetlenül az Eszközön szoftveres
módosítást végez, vagy ilyet kísérel meg.
4. A SIM kártya kizárólag a Szolgáltató rendszerével működik együtt. Telefonálásra, SMS, MMS küldésére és
fogadására, internetezésre és bármely egyéb adatforgalmazásra alkalmatlan, ezért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget, amennyiben Felhasználó a SIM kártyát az előbbiek szerint, tehát nem rendeltetésszerűen használja vagy
ilyet megkísérel. Felhasználó elfogadja, hogy ha a SIM kártya nem rendeltetésszerű használatával a Szolgáltatónak
vagy harmadik személynek - ideértve a SIM kártyát biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatót is - kárt okoz, köteles
a kárt megtéríteni.
5. Az IneTrack szolgáltatáshoz kapott SIM kártya nem a Szolgáltató, nem is a Felhasználó, hanem az adott
elektronikus hírközlési szolgáltatást (adatforgalom továbbítására képes hálózatot) nyújtó 1nce szolgáltató (a
továbbiakban: Távközlési Szolgáltató) tulajdona.
6. A Szolgáltató a SIM kártyát biztosító Távközlési Szolgáltató által működtetett hálózatokra és nyújtott
szolgáltatásaira nézve a Felhasználó felé felelősséget nem vállal, kivéve a hálózati adatforgalom olyan korlátozását,
amely Szolgáltatónak felróható okból történik.
7. A Felhasználó elfogadja, hogy a SIM kártyával elérhető és a Távközlési Szolgáltató által biztosított elektronikus
hírközlési szolgáltatást a Távközlési Szolgáltató mindenkori Üzleti Általános Szerződési Feltételei szerinti műszakitechnológia feltételekkel és korlátozásokkal veheti igénybe. A Szolgáltató a gyárilag hibás, nem működő SIM kártyát
az aktiválástól számított 48 órán belül cseréli ki díjmentesen. Ha a SIM kártya nem hibás, illetőleg a hibát a
Felhasználó magatartása okozta, a Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a SIM kártya cseréje
kapcsán felmerülő költségeket.
8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a SIM kártya vonatkozásában a Távközlési Szolgáltató felé Előfizetőnek és
Számlafizetőnek egyaránt a Szolgáltató minősül, a Felhasználó így a Szolgáltató előfizetői jogviszonya alapján
használhatja a kapott SIM kártyát. Ennek következtében a Felhasználó díjfizetési kötelezettsége nem a Távközlési
Szolgáltató, hanem Szolgáltató felé áll fenn.
9. A SIM kártya használatáért a Felhasználó a kapott dobozos termék árában foglalt éves díjat fizet.
10. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SIM kártya 500 MB adatforgalmi limittel rendelkezik.
Az adatforgalmi limit elérését követően a SIM kártya működése korlátozottá válhat vagy megszűnhet, továbbá az adott
SIM kártyát a Távközlési Szolgáltató rendszere kikapcsojhatja. Az adatforgalmi limit eléréséről Felhasználó közvetlenül
nem értesül, mert a Távközlési Szolgáltató által az Eszközre küldött SMS üzenet az Eszköz számára nem
feldolgozható információ. A Felhasználó ezért elfogadja, hogy az adatforgalmi limit eléréséről semmilyen módon nem
tud közvetlen értesítést kapni műszaki-technológiai okok miatt. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a SIM kártya
esetleges lekapcsolásával, korlátozásával, visszakapcsolásával, és egyéb adatforgalom túllépéshez kapcsolódó okból
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felmerült költségeit a Szolgáltató a Felhasználó felé kiszámlázhatja és ilyen esetben azt Felhasználó köteles
megfizetni.
11. A SIM kártya használatának lefedettségét a Távközlési Szolgáltató mindenkori szabályai határozzák meg, amely a
Távközlési Szolgáltató honlapján elérhetőek. Felhasználó kötelezettsége, hogy a Távközlési Szolgáltató honlapján a
Távközlési Szolgáltató által preferált hálózatokat, illetőleg országokat előzetesen ellenőrizze.
Amennyiben az Eszköz olyan elektronikus hírközlési hálózathoz kapcsolódik, amely a Távközlési Szolgáltató által nem
preferált hálózat, a Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget ez ehhez kapcsolódó következményekért.
Szolgáltató különösen felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ha a Felhasználó számíthat rá, hogy az Eszköz nem
preferált hálózatokhoz csatlakozhat akár csak azért, mert az országhatárok mentén ennek lehetősége fennáll.
12. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató felé a SIM kártyák használatáért megfizetett ellenértéket a Felhasználó
nem írhatja jóvá, nem viheti át következő időszakra, és nem igényelheti vissza.
13. Szolgáltató külön értesíti a Felhasználót, ha a Szolgáltató és a Távközlési Szolgáltató közötti megállapodás a
Felhasználót érintően módosul, megszűnik vagy a helyébe új megállapodás lép, amennyiben az a felhasználói SIM
kártyákat is érinti. Ebben az esetben Szolgáltató a változás bekövetkeztétől számítva legalább 30 nappal megelőzően
értesíti a Felhasználót.
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