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A Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft., (1092 Budapest. Köztelek u. 6. ) 
mint bérbeadó (a továbbiakban; Bérbeadó) és a Bérlő (a továbbiakban Bérlő) között 
megkötésre kerülő Bérleti Szerződés (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan 
részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF). Minden olyan kérdésben, 
amelyet nem szabályoz a Szerződés, az ÁS2F rendelkezései irányadóak. Abban az 
esetben, ha ugyanazon kérdéskörben a Szerződés és az ÁSZF eltérő szabályozást 
tartalmaz, a Szerződés rendelkezései irányadóak, (a Szerződés prioritása, az ÁSZF 
mögöttes alkalmazása)

1. A bérlet tárgya

A Bérbeadó távközlési kábelek elhelyezése céljára a Szerződésben meghatározott 
felsővezeték tartó oszlopok (a toyábbiakban: Bérlemény) használatát biztosítja a Bérlő 
számára a Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti. A Bérbeadó vállalja, hogy 
a Bérlemény rendeltetésszerű használatát, valamint fenntartását, javítását a bérlet teljes 
időtartama alatt a saját költségén folyamatosan biztosítja, illetve elvégzi. A Bérleményt a 
Bérlő saját távközlési szolgáltatásában használhatja, azon ügyfelei részére távközlési 
szolgáltatást nyújthat.

Az építési, használatba vételi engedélyeket a Bérbeadó, a távközlési összeköttetések 
megvalósításához és használatához szükséges hatósági engedélyeket pedig a Bérlő 
szerzi be. A Bérbeadó és a Bérlő köteles viselni mindazon következményeket, amelyek 
ezen engedélyek esetleges hiányából erednek.

A Felek a bérlet tárgyát képező Bérlemény egyedi jellemzőit a Bérbeadó és a Bérlő 
között megkötött Szerződésben határozzák meg, a hely, illetve a nyomvonal
jellemzőkkel megadásával, a jelen ÁSZF 10. pontjában meghatározott minimális tartalmi 
szempontok szerint.

2. Bérbeadói jogszavatosság

A Bérbeadó szavatosságot vállal azért, hogy a Bérleményt korlátozásmentesen 
bocsátja a Bérlő használatába. A Bérbeadó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben 
Bérlőnek biztosított jogok felett szabadon rendelkezik, nincs harmadik személynek olyan 
joga, amely a Bérlő használati jogát akadályozná, vagy korlátozná, a Bérlemény Bérlő 
részére történő bérbeadására jogosult.
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3. A Bérlő használati joga

A Bérlő a Bérleményt kizárólagosan a ÁSZF 1. pontjában meghatározott célra 
használhatja, a Szerződésben meghatározásra került üzembe helyezési időponttól a 
szerződés hatályának teljes tartama alatt. A használat lehetőségét a szerződés 
hatályának fennállta alatt a Bérbeadó 365 napon keresztül, minden naptári napon 24 
óra időtartamra folyamatosan biztosítja a Bérlő részére.

A Bérlő köteles a Bérlői hálózat elhelyezésére biztosított kapacitást rendeltetésszerűen 
használni.

4. A Felek közötti Szerződés időtartama 

A Felek közötti Szerződés határozza meg a jogviszony időtartamát.

5. A Szerződés felmondása, megszűnése és módosítása

5.1. Amennyiben a Felek a Szerződést határozott időtartamra kötötték, úgy a határozott 
időtartam alatt a Felek nem jogosultak a Szerződést rendes felmondással 
megszüntetni.

5.2. Amennyiben a Szerződést a Felek határozott időtartamra kötötték és a határozott 
időtartam lejártakor egyik fél sem tesz ezzel ellentétes tartalmú jognyilatkozatot, úgy 
a jogviszony határozatlan időtartamúvá alakul át.

5.3. Amennyiben a Szerződés határozatlan időtartamú, úgy a Felek 6 (hat) hónapos 
felmondási idővel jogosultak a Szerződést írásban felmondani.

5.4. A Bérlő a Szerződést a Bérbeadó súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali 
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:

(a) a Bérbeadó a Szeiződésben meghatározott létesítési határidő tekintetében 
a számára felróható okból 30 napot meghaladó késedelembe esik.

(b) a Bérbeadó nem tudja biztosítani a bérlemény rendeltetésszerű használatát, 
s a hibát a hiba jelzésétől számított 48 órán belül nem hárítja el, kivéve, ha 
Bérbeadó bizonyítja, hogy a hibaelhárítás késedelme az ő érdekkörén kívül 
eső körülmény miatt következett be.

(c) a kötbér mértéke elérte az ÁSZF-ben meghatározott kötbérmaximumot;

(d) a Bérbeadó vagy alvállalkozója a Bérlő távközlési rendszerét vagy 
távközlési szolgáltatását zavarja vagy akadályozza; vagy
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5.5.

(e) a Bérbeadó vagy alvállalkozója a Bérlőnek a Bérlemény felhasználásával 
végzett szolgáltatását lehetetlenné teszi

(f) Bérbeadó a hibamentes rendelkezésre állási mutatót - melynek mértékét a 
Szerződés határozza meg - a saját érdekkörében felmerülő okokból nem tudja 
tartani.

A Bérbeadó a Szerződést a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén jogosult 
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

(a) a Bérbeadó a szerződés 6. pontjában meghatározott ellenőrzési jogát a 
Bérlő akadályozza:

(b) Bérlő megsérti a 12.2 pont rendelkezéseit;

(c) a Bérlő a Bérbeadót vagy annak alvállalkozóját a Bérlemény 
karbantartásában, felújításában zavarja vagy akadályozza, illetőleg a Bérlő 
a Bérleményben végzett bárminemű tevékenységéhez elmulaszt előzetesen 
szakfelügyeletet kérni a Bérbeadótól;

(d) a Bérlő neki felróható módon a Bérleményben kárt, vagy üzemkiesést okoz, 
továbbá a Bérbeadónak a Bérlemény felhasználásával végzett 
szolgáltatását, valamint más jogszerű használó jogainak érvényesítését 
lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti,

(e) a Bérlő a Szerződésben meghatározott bérleti díjat írásbeli felszólítás 
ellenére a felszólítás kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem 
fizeti meg.

5.5.1. A felmondás azonnali hatályú az alábbi esetekben:

- 5.4. pont (b), (e)
- 5.5. pont (b),(d),(e)

A 5.4., 5.5. pontban rögzített egyéb felmondási okok esetén a sérelmet szenvedett 
fél köteles megfelelő, (minimum 15 nap) póthatáridő tűzésével felhívni a másik felet a 
szerződésszegés kiküszöbölésére. Ha a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a 
sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést további 15 napon belül a tárgyhó utolsó 
napjára felmondani.

5.5.2. A Felek a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor 
módosíthatják.

5.6. Bérbeadó a Bérlő Bérleményben elhelyezett távközlési összeköttetést biztosító 
eszközeit a Szerződés megszűnését követő 60 napon belül a Bérleményből a Bérlő 
költségére eltávolítja.
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6. Ellenőrzési jog

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó jogosult a Bérlemény szerződésszerű 
használatát bármikor eltenőrizni a Bérlő előzetes értesítése mellett.

7. A bérbeadás egyéb feltételei, karbantartás

7.1. A Bérleményen megvalósításra kerülő távközlési összeköttetés üzembe 
helyezésének, műszaki átadásának és mindezek dokumentálásának az érvényes 
szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően a Szerződésben 
meghatározott határidőig kell megtörténnie. Az elkészült dokumentáció a Szerződés 
mellékletét képezi, melyet Felek annak elkészülte után csatolnak a Szerződéshez.

7.2. A Bérlemény, illetve a távközlési összeköttetést biztosító eszközök erőszakos 
megrongálásának gyanúja esetén a szerződő felek kölcsönösen, haladéktalanul 
értesítik egymást. A Bérbeadó a rongálás tényéről jegyzőkönyvet készít.

7.3. A hibabejelentés kezelése

A Bérleménnyel összefüggő hibaelhárítással kapcsolatban a Felek hiba bejelentési, 
Illetve a hiba kijavítását követően visszaadási nyilatkozatra kötelezettek.

7.4. A Bérlő által bejelentett hiba elhárítását kizárólag a Bérbeadó illetékes szakemberei 
végezhetik el. Bérbeadó saját feladatkörében biztosítja a Bérlemény folyamatos, 
szerződésszerű rendelkezésre állását Bérlő számára.

7.5. Bérbeadó minden naptári napon 24 órás ügyeleti szolgálatot tart fenn és 
rendelkezésre állást biztosít. Bérbeadó köteles az ügyeleti szolgálaton hibanaplót 
tartani és azt folyamatosan vezetni.

7.6. Bérlő hibabejelentéseit Bérbeadó Ügyeleti szolgálatára köteles bejelenteni:

Telefon: 06-40-200 739 
Fax: 471-2972

A telefonon történt bejelentést írásban, telefaxon is meg kell erősíteni.

7.7. Hibaelhárítási határidő

Bérbeadó kötelezettséget vállal, hogy a Bérlemény meghibásodása esetén a 
hibaelhárítást a Bérlő telefax-szal megerősített telefonos bejelentésétől számított 6 
órán belül a helyszínen megkezdi, a bejelentéstől számított 10 órán belül a hibát 
ideiglenesen megszünteti.

Több, a Bérlőnél egyidőben jelentkező hiba esetén a hibaelhárítási sorrendet a 
Bérlő határozza meg. Ez azonban nem módosítja a hiba elhárításának határidejét.
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7.8. Bérbeadó köteles a hibaelhárítással kapcsolatos (módosult műszaki és mennyiségi 

adatokat valamint átviteli paramétereket) a nyilvántartás átvezetéséhez 
(Törzskönyv módosítása) szükséges adatokat Bérlőnek a végleges hibaelhárítás 
időpontjától számított tizenöt napon beiül átadni.

8. A bérleti díj mértéke és a díjfizetés módja; a kötbérfizetés módja

Bérlő a Bérlemény kialakításáért egyszeri díjat, használatáért pedig havi bérleti díjat 
fizet a Szerződésben meghatározottak alapján. Az egyszeri díj az erre vonatkozó 
számla kézhezvételét követő 15 napon belül fizetendő. A számlát Bérbeadó a 
Bérlemény műszaki átvételét követően jogosult kiállítani.

A bérleti időszak kezdete a Bérlemény (illetve a távközlési összeköttetést biztosító 
eszközök) sikeres üzembe helyezése műszaki átadásának napja. A Felek a műszaki 
átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel.

A tárgyhónapra esedékes bérleti díjat a Bérbeadó a tárgyhónap tizedik napjáig 
számlázza a Bérlőnek, melyet Bérlő a számla kézhezvételét követő tizenöt (15) 
napon belül köteles banki átutalás útján kiegyenlíteni.

8.2. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény szerződésszerű használatának díját, a 
hibaelhárítás során a Bérbeadó által biztosított ügyelet átalánydíját, valamint a felek 
között létrejött bérleti jogviszonnyal kapcsolatban felmerült, Bérbeadó által elvégzett 
fenntartási, hibaelhárítási, mérési, nyilvántartási és egyéb adminisztratív munkák 
költségeit.

8.3. Amennyiben a Szerződés határozott időtartamra szól, ennek ellenére a Bérlő a 
rendes felmondás jogát gyakorolja vagy a jogviszonyt alaptalanul szerződésszegésre 
hivatkozva mondja fel, úgy a Szerződés hátralévő időtartamára esedékes bérleti díj 
azonnal, egyösszegben esedékessé válik a Bérbeadó részére.

8.4. A bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a Bérlő a késedelem valamennyi 
napjára a jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékű késedelmi 
kamatot köteles a Bérbeadónak megfizetni.

8.5. A Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj - hacsak a Felek a Szerződésben ettől 
eltérően nem állapodnak meg - évenként korrigálandó a fordulónapot megelőző év 
belföldi átlagos ipari értékesítési árindexének mértékével. A korrekció automatikus, a 
Felek további megállapodását nem igényli.

8.6. Bérlő jogosult az esetlegesen felmerülő kötbért 15 nap fizetési határidővel Bérbeadó 
felé kiszámlázni. Felek rögzítik, hogy az egymással szemben felmerülő esetleges 
pénzügyi követeléseik tekintetében kizárólag csak esetenkénti, írásbeli 
megállapodás esetén van helye beszámításnak.
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8.7. Amennyiben a Bérbeadó határidőre nem biztosítja a Bérleménynek a Bérlő által 

megkívánt terjedelemben és feltételeknek megfelelően történő birtokba adását, az 
ÁSZF-ben, a Szerződésben és a hatályos jogszabályok által biztosított egyéb 
Jogorvoslati lehetőségeken túl a Bérbeadó a késedelem minden napja után köteles 
kötbért fizetni a Bérlőnek. A kötbér mértéke a Szerződésben meghatározott havi 
bérleti díj 2 %-a / naptári nap. A kötbér maximális összege az adott Egyedi 
szerződésben meghatározott havi díj összege. A Bérbeadó mentesül a kötbérfizetési 
kötelezettség alól. ha bizonyítja, hogy a késedelem a Bérlőnek felróható okból, vagy 
nem a Bérbeadónak felróható okból következett be.

9. A szerződésszegés jogkövetkezményei

9.1. A felek által az ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben szabályozott kötelezettségek nem, 
illetve nem megfelelő teljesítéséből eredően a másik félnek okozott károk 
megtérítésére a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. A Felek 
megállapodnak abban, hogy 10.000 Ft-ot, azaz tízezer forintot meg nem haladó 
kártérítési igényt egymással szemben nem érvényesítenek.

9.2. Amennyiben valamelyik Fél a 5.4 illetve a 5.5 pontban foglaltak bármelyike alapján 
azonnali felmondásra válik jogosulttá, úgy a másik Fél köteles az ebből kifolyólag 
felmerült minden igazolt kár és költség viselésére. A Felek kölcsönösen kizárják a 
következmény károk, valamint az elmaradt haszon érvényesítését. A kártérítési 
kötelezettség korlátozása a szolgáltatások, illetve ellenszolgáltatások mértékének 
meghatározásakor figyelembe vételre került.

9.3. Amennyiben a jelen szerződést Bérlő, Bérbeadó szerződésszegő magatartása miatt 
azonnali hatállyal mondja fel, úgy Bérbeadó a felmondás kézhezvételét követő 15 
napon belül köteles Bérlő részére visszafizetni az egyszeri díjnak a szerződésből 
hátralévő időtartamra időarányosan esedékes részét.

10. A Szerződés

A Felek között megkötésre kerülő Szerződésben minimálisan az alábbi feltételek 
kerülnek szabályozásra:

-teljesítési határidő,
-a bérlet futamideje,
-a bérlemény természetbeni helye,
-az oszlopok száma,
-a Bérlemény rendelkezésre bocsátásának határideje,
-egyszeri és havi bérleti díj,
-az összeköttetés végpontjai,
-az árkorrekció fordulónapja,
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A Felek a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott további 
feltételekben Is megállapodhatnak a Szerződésben.

11. Irányadó jogszabályok

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

12. Átruházás

12.1. Egyik fél sem ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit a másik fél 
írásos hozzájárulása nélkül. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó jogosult a 
hibaelhárítással, karbantartással kapcsolatos feladatokkal alvállalkozót megbízni.

12.2. Bérbeadó ebben az esetben alvállalkozója munkájáért ugyanúgy felel, mintha a 
tevékenységet maga végezné.

12.2. A Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a bérlet 
tárgyát bármilyen módon és jogcímen harmadik fél részére átengedni, illetve 
használatát harmadik fél részére átengedni. Bérbeadó az átengedéshez történő 
hozzájárulását ésszerű indok nélkül nem tagadhatja meg.

13. A vitás kérdések rendezése

A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő és azzal kapcsolatos 
közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton 
kísérelnek meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon 
ésszerű, rövid időn belül nem történik meg, a felek alávetik magukat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság kizárólagos 
illetékességének, amely saját eljárási szabályai alapján a felekre nézve kötelező és 
végleges határozatot hoz. A Választott Bíróság eljárásának nyelve a magyar.

14. Vis major

14.1, A vis major olyan a felek akaratától, cselekedeteitől, személyétől függetlenül 
bekövetkező elháríthatatlan cselekmény, mint például háború, terrorcselekmény, 
polgári felkelés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet, 
amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a vállalt kötelezettség 
teljesítését. A Felek a vis major keretébe sorolják a bármely közműszolgáltató olyan 
intézkedését, eljárását, amelynek eredményeként a használat biztosítása objektív 
akadályba ütközik.

14.2. A vis major körülmények mentesítik a feleket az ÁSZF, valamint a Szerződés szerinti 
kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a vis major esemény az 
érintett felet gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében az alatt az idő 
alatt ameddig a szóban forgó esemény fennáll.
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14.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés részükre fel nem róható, illetve 

nem megfelelő teljesítést eredményező, az érdekkörükön kívül bekövetkező 
változásairól haladéktalanul értesítik egymást. A megváltozott körülmények 
következményeinek elhárítása érdekében a Felek ésszerűen és indokoltan 
együttműködve járnak el. A vis major által érintett felek kötelesek írásban azonnal 
értesíteni egymást a vis major esemény kezdetéről és végéről.

14.4. A felek egyetértenek abban, hogy a vis major önmagában nem mentesíti az azt 
bejelentő felet a Szerződés szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségek alól, 
amelyek a vis major bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak.

15. Bizalmasság

A felek vállalják, hogy a Szerződésre vonatkozó minden információt üzleti titokként, 
bizalmasan kezelnek és vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
érdekében, hogy a Szerződés megkötésében részt vett személyek e titoktartási 
kötelezettségnek eleget tegyenek. A Szerződés tartalmáról egyik fél sem adhat ki 
semmiféle információt a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A Bérlő a Szerződés aláírásával felhatalmazza a Bérbeadót, hogy a Bérbeadó által 
harmadik személyek részére kiadásra kerülő referencia listában feltüntesse a Bérlővel 
fennálló, illetve fennállt jogviszonyát.

16.2. Amennyiben a Felek között több hatályos Szerződés áll, illetve állt fenn, és a Bérlő 
bármelyik Szerződés tekintetében a jelen általános szerződési feltételek 5.5. e. pontjában 
meghatározott - egyébként azonnali hatályú felmondásra okot adó - szerződésszegést 
követ el, úgy a Bérbeadó jogosult valamennyi Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatását 
szüneteltetni mindaddig, amíg a Bérlőnek a Bérbeadóval szemben bármelyik Szerződésből 
eredően lejárt tartozása áll fenn. A szolgáltatás szüneteltetésének maximális időtartama 60 
nap. A szolgáltatás szüneteltetése nem érinti a Bérbeadó egyéb olyan jogait, amelyet a 
Bérlő szerződésszegésére alapozottan gyakorolhat.

17. Értesítések

17.1. A Bérbeadó jogait és kötelezettségeit illetően Bérbeadó ügyvezetése, illetve az általa 
írásban meghatalmazott személy jogosult eljárni.

17.2. Az értesítések és a dokumentumok nyelve a magyar.
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17.3. A felek Szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők 

megfelelően teljesítettnek, ha azt a másik félnek a jelen ÁSZF-ben, illetve a 
Szerződésben meghatározott értesítési cimre írásban - levél, telex, telefax útján - 
küldték meg. Az értesítések ajánlott levél esetében a postára adás napját követő 3. 
napon, telex, távirat, telefax esetében az elküldést követő napon tekintendő 
megérkezettnek. Vitás esetekben a feladónak a kézbesítést igazolnia kell.

18. Az ÁSZF és a Szerződés nyelve és melléklete

18.1. Az ÁSZF és a Szerződés nyelve magyar.

Budapest, 2014. január 1.

TraffiCOM 
Nokia SoliBén^adÓvvorks TrafíiCOM Kfi 

1092 Bud^oesl, Köztelek u. 6. 
Aöó57f,m: 12231384-2-43

Zug!iPéfi!ébi>tonságf 
Nüi:-Proíft KFT ,3' 

1l45 8uön;,73t, UkyAdolfu'ss 
. 23084454-2-42

Cé9jegyzé.k,,,vr,:Cg;0i.09.952i.c
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Egyedi Szerződés 
BKV oszlopok bérletére

amely egyrészről létrejött a

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft., (1092 Budapest, Köztelek utca 6.; 
cégjegyzék sz.: 01-09-567072, adószám:12231384-2-42,) mint bérbeadó {a továbbiakban: 
Bérbeadó)

másrészről, az

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. (ba), 
adószám:23084454-2-42, cégjegyzékszám; 01-09-952185 ), a továbbiakban Bérlő,

(együttesen a Felek) között az alábbiakban meghatározott feltételek mellett.

1. A szerződés tárgya:

Budapest XIV. kerületében BKV felsővezetők tartó oszlopok bérlete az Észak Budai 
Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. T-06/093. sz. tervében (továbbiakban: Terv) 
foglaltak szerint.

2. Teljesítési határidő:

A Bérbeadó a Bérleményt rendeltetésszerű állapotban 2014. január 1. napjáig 
köteles a Bérlő használatába adni.

3. Az összeköttetések adatai:

A Bérlemény összesen 171 db oszlopból áll a Megvalósulási dokumentációban 
foglaltak szerint.

4. Díjak:

Egyszeri díj: nincs.

Havi bérleti díj: 297. 000 Ft + ÁFA (azaz kettöszázkilencvenhétezer forint + ÁFA).

A díj tartalmazza az ÁSZF-ben meghatározott egyéb szolgáltatásokat.
A futamidő alatt a havidíj változatlan.

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.

Székhely: 1092 Budapest. Köztelek utca 6.

Cégjegyzékszám: bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 01-09

567072 szám alatt
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5. Futamidő: A Bérlemény rendelkezésre bocsátásától, azaz 2014. január 1-től 2015. 
december 31-ig. A határozott időtartam lejártát követően a szerződés megszűnik, 
amennyiben a Felek írásban nem állapodnak meg a Szerződés futamidejének 
meghosszabbításában. Jelen esetben az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 
nem alkalmazandóak. Jelen Szerződést a Felek rendes felmondással is 
megszüntethetik. Rendes felmondás esetén a Szerződés felmondását kezdeményező fél 
két hónappal előre, írásban köteles értesíteni a másik felet felmondási szándékáról.

6. Rendelkezésre állás: A Bérlemény rendelkezésre állása: évi 99%.

7. Késedelmes hibaelhárítás: Bérbeadó garantálja, hogy a Bérlemény hibamentes 
működési ideje nem kevesebb, mint a Szerződés 6. pontjában meghatározásra került 
rendelkezésre állási mutató. Amennyiben a hibamentes működési időt meghaladó 
üzemidő kiesés fordulna elő, Bérbeadó a szolgáltatási díjból időarányos 
visszatérítést ad. A visszatérítés mértéke a megengedett üzemidő kiesést 
meghaladó üzemidő kiesés időarányos díjának háromszorosa, de maximum a havi 
szolgáltatási díj összege havonta.

8. Egyéb feltételek:

A hálózat használatbavételéhez a Bérbeadó műszaki hozzájárulása 
szükséges!

A kábelek elhelyezéséhez a kivitelei tervek BKV Trolibusz Üzemigazgatóság 
Infrastruktúra Szakszolgálat általi műszaki jóváhagyása szükséges!

A Felek külön, írásbeli megállapodás hiányában saját referencia listájukban 
nem tüntethetik fel egymással fennálló jogviszonyukat.

Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő az 2005. évi, CXXXIII. trv alapján 
nyilvántartásba vegye és szerződés állományában szerepeltesse Bérbeadó 
nevét és székhelyét és a rendőrhatóság a Bérlő tevékenységének 
ellenőrzése során a nyilvántartásba betekinthessen.

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.

Székhely: 1092 Budapest. Köztelek utca 6.

Cégjegyzékszám: bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 01-09

567072 szám alatt
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9. Bérlő ügyelete: az alábbi számokon érhető el, napi 24 órában:

Munkaidőben:
Telefon:
Fax:
Mobil:

383-3385, 222-2657 
467-3430 
06-30-466-5136 
06-20-950-8547

Munkaidőn túl:
Mobil: 06-30-466-5136

06-20-950-8547

10. Hatálybalépés: Jelen Szerződés 2014. január 1-én lép életbe.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a BKV FELSÖVEZETÉKTARTÓ 
OSZLOPOK BÉRLETÉRE vonatkozó Általános Szerződési Feltételek irányadó, 
amely, a jelen Szerződéshez csatolt Mellékletekkel együtt, a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.

Budapest, 2014.01.01

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.

Székhely: 1092 Budapest, Köztelek utca 6.

Cégjegyzékszám; bejegyezve a Fö\^rosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 01-09

567072 szám alatt
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17.3. A felek Szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők 

megfelelően teljesítettnek, ha azt a másik félnek a jelen ÁSZF-ben, illetve a 
Szerződésben meghatározott értesítési címre írásban - levél, telex, telefax útján - 
küldték meg. Az értesítések ajánlott levél esetében a postára adás napját követő 3. 
napon, telex, távirat, telefax esetében az elküldést követő napon tekintendő 
megérkezettnek. Vitás esetekben a feladónak a kézbesítést igazolnia kell.

18. Az ÁSZF és a Szerződés nyelve és melléklete

18.1. Az ÁSZF és a Szerződés nyelve magyar.

Budapest, 2013. december 31.

Zuglói K^ílgíonsági 
Non-Profit KFT (|) 

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
Adószám; 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám; Cg; 01-09-952185
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9. Bérlő ügyelete: az alábbi számokon érhető el, napi 24 órában:

Munkaidőben:
Telefon:
Fax:
Mobil:

383-3385, 222-2657 
467-3430 
06-30-466-5136 
06-20-950-8547

Munkaidőn túl:
Mobil: 06-30-466-5136

06-20-950-8547

10. Hatálybalépés: Jelen Szerződés 2014. január 1-én lép életbe.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a BKV FELSŐVEZETÉKTARTÓ 
OSZLOPOK BÉRLETÉRE vonatkozó Általános Szerződési Feltételek irányadó, 
amely, a jelen Szerződéshez csatolt Mellékletekkel együtt, a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. .

.1 i oV\i «dőlt•

1145 Buda

Budapest, 2013.12.31.
1145 Budapest.

Nokia Soiutions and Networks TraffiCOM Kft.

Székheiy: 1092 Budapest, Közteiek utca 6.

Cég/egyzékszám; bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 01-09

567072 szám alatt
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