SOS KÖZPONT KFT.
EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS SZOCIÁLIS TÁVFELÜGYELETI SZERZŐDÉS

Szogáltató
SOS Központ Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/b
Cgj. szám: 01 09 177012;
Adószám: 24680204-2-41

Megbízó
Név: _________________________________________________________________________________
Személyi igazolvány/cégjegyzék szám: _____________________________________________________
Lakcím/Székhely: ______________________________________________________________________
E-mail cím, Telefonszám:________________________________________________________________
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben és mellékleteiben, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott
tartalommal Megbízó igénybe veszi Szolgáltató távfelügyeleti szolgáltatását.
Megbízó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) 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.

I. Készülék meghatározása, vételára

Alapesetben
Hűségidő vállalása esetén
Krónikus betegség kedvezmény
Krónikus beteg kedvezmény + hűségidő vállalása

Vételár
64.000 Ft.
48.000 Ft.
48.000 Ft.
32.000 Ft.

Havidíj
6.000 Ft.
4.500 Ft.
4.500 Ft.
3.000 Ft.

Az értékesített készülékre Szolgáltató 12 hónap jótállást vállal a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján.
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II. Szolgáltatás tartalma, megbízási díj összege:
Amennyiben Megbízó nem teljesíti a 12 hónapra vállalt havidíj megfizetését vagy félretájékoztatja Szolgáltatót a krónikus
betegségének valódiságával kapcsolatban, úgy szolgáltató jogosult felbontani a szerződést és a szolgáltatott időszakra
vonatkozóan az eredeti díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet egy összegben követelni. Továbbá Szolgáltató jogosult a
kedvezményes készülék vételár helyett a teljes vételárat követelni.
Igen

Nem

Vállalok 12 hónap hűségidőt
Van a biztosítottnak krónikus betegsége

III. Díjfizetés gyakorisága és módja:

évente

Díjfizetés gyakorisága:

fél évente

havonta

Díjfizetés módja történhet készpénzben, bankkártyás fizetéssel, utánvéttel vagy átutalással.
IV. Adatszolgáltatás:
Felek rögzítik, hogy jelen Egyedi szerződés melléklete tartalmazza a Megbízó önkéntes adatszolgáltatása alapján lakcímét és
tartózkodási helyét, elérhetőségeit, nemét, korát, egészségügyi állapotára vonatkozó információkat, kórelőzményeit, betegségeit,
az általa szedett gyógyszereket és egyéb, az ügyfél által a Szerződés teljesítése szempontjából lényegesnek tartott információkat.
Tartalmazza továbbá a Megbízó által megjelölt 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 szerződés mellékletében megadott adatokban bekövetkezett változásokról 5 napon belül
írásban tájékoztatja a Szolgáltatót, ennek elmaradása esetén a Szolgáltatót a tájékoztatás hiánya miatt, esetleges intézkedés során
felmerülő problémákért felelősség nem terheli.
V. 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
megállapodás aláírásával a Megbízó́ kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé́ tett körben – arról, hogy a Megbízott vezető̋
tisztségviselőjével szemben a jelen megállapodással összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen.
Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és elválaszthatatlan részét képezik az alábbiakban felsorolt mellékletek: Adatlap,
Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési tájékoztató.
Kelt:

Megbízó

Szolgáltató
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