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SOS KÖZPONT KFT. 

EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS SZOCIÁLIS TÁVFELÜGYELETI SZERZŐDÉS 

 

 

Szogáltató 

SOS Központ Kft. 

1051 Budapest, Széchényi István tér 7-8. C ép. 1. emelet 

Cgj. szám: 01 09 177012; 

Adószám: 24680204-2-41 

 

Megbízó 

 

Név: __________________________________________________________________________________ 

Édesanyja neve: _________________________________________________________________________ 

Születési idő: ___________________________________________________________________________ 

Lakcím: _______________________________________________________________________________ 

Telefonszám (CTN): _____________________________________________________________________ 

Ügyfélszám (CA ID): ____________________________________________________________________ 
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Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben és mellékleteiben, valamint az Általános Szerződési 

Feltételekben (www.soskozpont.hu/telenor/ASZF) meghatározott tartalommal Megbízó igénybe veszi 

Szolgáltató távfelügyeleti szolgáltatását. 

Megbízó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) 

(www.soskozpont.hu/telenor/ASZF) foglalt feltételek és a szerződés mellékletei a jogviszony és jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Felek a szolgáltatás nyújtására és igénybevételére a jelen 

szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételeket magukra nézve kötelező erejűnek fogadják el. 

 

1. Szolgáltatás tartalma: 

Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató egészségügyi távfelügyeleti diszpécser szolgálatot üzemeltet, napi 24 

órában éves 99.3%-os rendelkezésre állási idővel, amely fogadja a Megbízó és más ügyfelek által működtetett 

elektronikai hívórendszer jelzéseit (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). Szolgáltató értesítési központként az eset 

jellegétől függően értesíti az értesítési listán szereplő személyeket és szervezeti egységeket elsődlegesen a 

vészhelyzet mihamarabbi ellátása érdekében. 

  

Megbízó kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást az Általános Szerződési Feltételekben 

meghatározott tartalommal és feltételek szerint igénybe kívánja venni. 

 

Szolgáltató tájékoztatja Megbízót, hogy Szolgáltató nevében és képviseletében jelen szerződést Telenor 

Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 13-10-040409; székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; továbbiakban: 

„Telenor”) jogosult megkötni, aki a Szolgáltató közvetítőjeként jár el és a Szolgáltatást közvetített szolgáltatásként 

nyújtja. Telenor jogosult továbbá a jelen megállapodás megszüntetésével és megszűnésével kapcsolatban 

valamennyi jognyilatkozatot megtenni és eljárni Szolgáltató nevében és képviseletében. 

Felek rögzítik, hogy Telenor a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt a 

Telenor ÁSZF-jeiben foglaltaknak megfelelően (a továbbiakban: „Telenor Szolgáltatás”). Megbízó tudomásul 

veszi, hogy a Szolgáltatás és a Telenor Szolgáltatás csak együtt vehető igénybe, külön-külön nem. Megbízó 

tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Telenor Szolgáltatás beaktiválásától számított 24 órán belül 

vállalja a Szolgáltatás aktiválását és a Szolgáltatás nyújtásának a megkezdését. 

Tudomásul veszi az Megbízó, hogy amennyiben a Telenor Szolgáltatást lemondja, azzal együtt jelen 

szerződés megszüntetésére irányuló szándékát is kifejezi Telenor felé és ezzel a Megbízó és a Szolgáltató 

közötti, jelen szerződés is megszűnik. 

Megbízó a Szolgáltatás ellenértékeként díj fizetésére köteles. Megbízó a Szolgáltatás ellenértékeként 

fizetendő díjat a Telenor Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő díjjal együtt köteles megfizetni. A Telenor 

Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő díj tartalmazza a Szolgáltatás ellenértékeként fizetendő díjat. A díj 

megfizetésére és a számlázására vonatkozó szabályokat a Telenor ÁSZF tartalmazza. 
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2. Adatszolgáltatás: 

Felek rögzítik, hogy Megbízó önkéntes adatszolgáltatása alapján megadhat kiegészítő adatokat, melyeket 

Megbízó szolgáltat Szolgáltató részére a www.soskozpont.hu/telenor oldalon. Megbízó megjelöli azon 

természetes személyek, cégek, szervek, intézmények, hatóságok nevét és elérhetőségét, akiket/amelyeket a 

Szolgáltató meghatározott feltételek teljesülése esetén értesíteni köteles az ÁSZF rendelkezései szerint. 

Megbízó tudomásul veszi, hogy a megadott adatokban bekövetkezett változásokról azonnali hatállyal 

írásban tájékoztatja a Szolgáltatót. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltatót a tájékoztatás hiánya miatt, 

esetleges intézkedés során felmerülő problémákért felelősség nem terheli.  

 

3. Vegyes rendelkezés: 

Megbízó kijelenti, hogy a szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési 

Feltételeket és mellékletét Szolgáltatótól átvette, elolvasta, az áttanulmányozásra kellő ideje volt, az 

iratokkal kapcsolatos kérdéseire megnyugtató választ kapott, továbbá a dokumentumok tartalmát megértette, 

magára és a jogviszonyra nézve kötelező erejűnek ismeri el.  

 

Jelen szerződés 3 pontból, 3 számozott oldalból áll és elválaszthatatlan részét képezik az alábbiakban 

felsorolt mellékletek: Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési tájékoztató. 

http://www.soskozpont.hu/telenor

