Általános szerződési feltételek
Érvényes: 2021.10.01.
ÁSZF 1. számú melléklet
Telepítési Jegyzőkönyv
Alulírott a jelen Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával kijelentem, hogy a köztünk és az Agrodat Szolgáltató Kft. (Székhely: 3533
Miskolc, Kerpely Antal utca 35., Adószám: 26504731-2-05; Cégjegyzékszám: 05-09-032718; továbbiakban: Szolgáltató) között
megkötött Szerződés alapján a megrendelt Eszközöket az általunk megvizsgált és jóváhagyott és a dokumentumban megjelölt
helyszínen telepítette a Szolgáltató a Földterületen.
A Földterületen az alábbi Eszközök kerültek telepítésre.

Telepítés alapadatok
Telepítő neve:

Dátum:

Ügyfél neve:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Telepített eszköz adatai
Eszköz típusa:
Eszköz termékszáma (P/N):
Eszköz sorozatszáma (S/N):
Kiegészítő eszközök adatai
Típus:

(P/N):

Mennyiség:

Típus:

(P/N):

Mennyiség:

Típus:

(P/N):

Mennyiség:

Telepített eszköz adatai (GPS koordináták)
GSM jelerősség (%):

Hosszúsági:

Szélességi:

Magassági:

A Telepítési jegyzőkönyv aláírásával igazolom, hogy az Eszközhöz csatolt hitelesítési vagy felnyitás elleni pecsétek vagy a bármely
módosítás/hozzáférés elleni zárjegyek vagy értesítések sértetlenek azok a helyén vannak, valamint az Eszközök sérülésmentesek
és működésképesek.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos első adatokat a Regisztrációt követően és a jelen
Telepítési Jegyzőkönyvben rögzített időponttól számítottan 3 munkanapon belül tudja a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
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A Megrendelő tudomásul veszi az Eszköz telepítésével elveszíti a Szerződéstől való elállási jogát, tehát a Megrendelő a Telepítési
Jegyzőkönyv aláírásával kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltatás egészének a nyújtása a jóváhagyásával kezdetét
veszi, így ezt követően a Szolgáltatás díjának törlése vagy visszatérítése iránti kérelem nem fogadható el.
A Megrendelő a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy megvizsgálta az Eszközök megközelítéséhez használt útvonalat
és az Eszközök karbantartásához és elszállításához használt területet, valamint azt, hogy ezen tevékenységek a Földterület
művelését nem akadályozzák, illetve nem okoznak kárt, így ezen tevékenységekkel kapcsolatosan Megrendelő kártérítési igénnyel
nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.
A Megrendelő a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával kijelenti, hogy a Szolgáltatótól megfelelő tájékoztatást kapott a Honlap és az
Applikáció felületének használatával kapcsolatosan és ezek kezelését megértette.
Felek képviselőjének kizárólag a cégjegyzésre jogosultak, valamint a cégjegyzésre jogosultak által írásban felhatalmazott személyek
minősülnek és a Telepítési Jegyzőkönyv aláírásával szavatolja, hogy az aláírás időpontjában ilyen személynek minősül. Felek
valamennyi képviselője a jelen dokumentum aláírásával kijelenti és megerősíti, hogy korlátozások nélkül jogosult a Telepítési
jegyzőkönyv aláírására, hogy a Szolgáltatási Szerződés maradéktalan teljesítése, továbbá a kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
a Megrendelő számára érvényes és a Megrendelőt kötő kötelezettséget jelentenek mind az aláíráskor, mind pedig a Szolgáltatási
Szerződés hatályának időtartama alatt folyamatosan.
Az eszközökön található sérüléseket és vagy megjegyzéseket (amennyiben van ilyen) a telepítési jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet
tartalmazza, amely jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. A telepítési jegyzőkönyv 2 (kettő) eredeti példányban
készült, melynek 1 (egy) példánya Szolgáltató, 1 (egy) példánya pedig a Megrendelőt illeti meg.
Kelt: ____________________, ______________________

__________________________

_________________________

Szolgáltató

Megrendelő

képviseli: _____________________________

képviseli: _________________________
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Megjegyzések

Kelt: ____________________, ______________________

__________________________

_________________________

Szolgáltató

Megrendelő

képviseli: _____________________________

képviseli: _________________________
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