TISZTELT PARTNERÜNK!
Ezúton küldjük tájékoztatónkat a 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelet alapján a 2018.12.15-én hatályba
lépő műszaki vizsgát érintő változásokról.
A módosítások a következő jogszabályokat érintik:
az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM,
a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM,
a 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM

A Szerviz - Trade Kft. azon van, hogy ügyfeleit a mindenkor érvényes, várhatóan többször is korrigált
vizsgaszabályzatnak megfelelően lássa el információval, az új verzióknak megfelelő szoftverekkel
és vizsgálóberendezésekkel a gördülékeny munkavégzésük érdekében.
Változik a fékvizsgálat kiértékelése (fékvizsgálati technológia részletes leírását a Magyar Közlöny
177. száma tartalmazza a hatályba lépés dátumával együtt) ezért szükség lesz szoftverfrissítésre.
Az új FT szoftver telepítésekor a gyártónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósított eljárások és a minősítési határértékek megfelelnek jelen melléklet követelményeinek. A nyilatkozatot
a vizsgáló állomáson, elérhető módon kell tárolni.
2018.12.15-től csak az új FT szerint működő megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező fékvizsgáló
szoftverrel lehet műszaki vizsgát végezni.
Ismereteink szerint a KÖKIR mérősori interfész most nem változik ezért a lefékezettségi adatok
rögzítése továbbra is kézzel történik. A mérősori interfész hatóság oldaláról történő fejlesztését
követően tudjuk az adatokat elektronikusan továbbítani.
További változás, hogy az emissziómérő programba 2018.12.15-től visszakerül a λ emelt fordulatszámon való mérése, amely változást díjmentesen átvezettünk az emissziómérő programban.
A 2018.05.20-án történt jogszabály változás során történt fékpadi program módosításokat (lefékezettségi százalék megjelenítése) díjmentesen bocsájtottuk partnereink rendelkezésre, kizárólag az
emissziómérő program frissítésért számítottunk fel frissítési díjat.
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A fékvizsgálati program frissítésének folyamata és díjai:
-

Az új szoftvereinket az érvényes szoftverkövetési szerződéssel rendelkező partnereink részére
díjmentesen elérhetővé tesszük 2018.12.14-től az automatikus frissítő rendszerünkön
keresztül, további teendőjük nincs. Munkatársunk telefonon fogja felkeresni és tájékoztatni a
további lépésekről.

-

Érvényes szoftverkövetési szerződéssel nem rendelkező partnereink két frissítési lehetőség
közül választhatnak:
		 a, egyszeri verzió frissítési díj 60.000.-Ft+áfa
		 b, minimum két éves időtartamra megkötött EXCLUSIVE szoftverkövetési szerződés kötése
			 mellett tudjuk biztosítani a frissített szoftvereket 138.000.-Ft+áfa/év szoftverkövetési díj
			 ellenében, amely tartalmazza a szerződés időtartama alatt a HELP DESK távoli segítség
			 nyújtást is.
Szoftverkövetési szerződéssel nem rendelkező partnerekre vonatkozó tájékoztatás:
-

Jelen levelünk mellékleteként megküldjük megrendelő lapunkat, amelyben meg tudják
rendelni a szoftverek frissítését. A megrendelőlapot kérjük a cégadatokkal, kapcsolattartói
elérhetőséggel kitöltve cégszerűen aláírva visszaküldeni a vizsga@szerviztrade.hu
e-mail címünkre.

-

Továbbra is biztosítjuk a lehetőséget EXCLUSIVE szoftverkövetési szerződés megkötésére,
amellyel kapcsolatos tájékoztatót mellékeltük. Hangsúlyozzuk, hogy a szoftverkövetési
szerződés megkötése továbbra sem kötelező, de egy jó és kedvező megoldás a jogszabályii
változások naprakész követésére amely tartalmazza a távsegítséget is.

Az aláírt megrendelő lap visszaküldése után munkatársunk felveszi a kapcsolatot Önnel és egyezteti a frissítés megkezdéséhez szükséges adatokat.
Megrendeléssel rendelkező partnereink részére a szoftverfrissítést várhatóan 2018.12.14-től végezzük el a frissítő szerverünkön keresztül.
A frissítés telepítését követően küldjük el a névre szóló szoftver megfelelőségi nyilatkozatot, amelyet a jogszabály megkövetel kérjük, hogy a megrendelő lapon kapcsolattartásra szolgáló e-mail
címüket pontosan töltsék ki.
A szoftver frissítés díját 2018.12.17-től számlázzuk és küldjük el 2019.01.09-i fizetési határidővel. A telepített szoftver új verziószámmal rendelkezik és időkorlátos licencet tartalmaz amely
2019.01.30-ig használható. A kiállított számla kiegyenlítését követően a szoftver használatát véglegesítjük.

......................................
Oláh Krisztián

Budapest, 2018.12.06
				

Üzletág Igazgató

				

Szerviz-Trade Kft.
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MEGRENDELŐ LAP
Cégnév: .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Cím: .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Telephely: ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adószám: ..............................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve:.............................................................................................................................
Kapcsolattartó e-mail címe ..................................................................................................................
Kapcsolattartó telefonszáma ...............................................................................................................

Termék megnevezése

db

SATU fékpadi szoftver frissítése		

Nettó egységár

Nettó összesen

60 000 - Ft

vagy
EXCLUSIVE szoftverkövetési
szerződés		

138 000 - Ft

................…................…..
dátum

p. h.

…...........…………………………
Cégszerű aláírás.

Szerviz-Trade kft kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak
megfelelően kezelünk (GDPR). Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembe vételével.
Harmadik félnek kizárólag törvényi kötelesség és hozzájárulás alapján adunk át adatokat.
További információ megtalálható: http://szervizberendezesek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Elfogadom az adatkezelési szabályzatot:
.				
		


p. h.
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SZOFTVERTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS,
SZOFTVERKÖVETÉS
A Szerviz-Trade Kft. által fejlesztett vizsgasori mérőszoftverek esetén már rendelkezésre áll egy
úgynevezett szoftverkövetési lehetőség.

Minden partnerünk részére elérhető a szoftverkövetés, ezzel egy könnyen előre tervezhető, mindig
fix díjú, szabadon választható lehetőséget biztosítunk a nagy összegű azonnali szoftvervásárlással
szemben.

FIX KISZMÍTHATÓ DÍJAK
ELŐRE TERVEZHETŐ KÖLTSÉGEK
AZONNALI HOZZÁFÉRÉS
AUTOMATIKUS ÉRTESÍTÉS AZ ÚJ VERZIÓKRÓL
JOGSZABÁLYI VÁLTOZTATÁSOK KÖVETÉSE
HELP DESK TÁVSEGÍTSÉG AZONNALI ELÉRÉSE

A szoftverkövetés a Szerviz-Trade Kft. által vizsgasorra telepített minden szoftverhez elérhető.
A különböző felhasználói igényekhez igazítva
2 kedvezményes csomag áll partnereink rendelkezésre, amelyben mindenki megtalálhatja a számára
legkedvezőbb megoldást.

classic

exclusive

Help desk:
Általános szoftver és jogszabály követés:
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VÁLLALT HŰSÉGIDŐ 2 ÉV
*A díjtáblázatban szereplő árak nettó forint
értékben vannak feltüntetve.

classic

exclusive

8 500 .-

13 500 .-

Féléves előfizetés*:

44 100 .-

71 100 .-

Éves előfizetés*:

84 000 .-

138 000 .-

Havi előfizetés*:

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Help desk

A Help Desk szolgáltatás általános hibabejelentő és -kezelő szolgáltatás technikai segítség. A Help
Desk szolgáltatás csak a Szerviz-Trade Kft. (“Szerviz-Trade”) által telepített, rendeltetésszerűen
használt és üzemeltett vizsgasori szoftverekre és azokhoz sorosan kapcsolódó berendezésekre vonatkozik.

Általános szoftver- és jogszabály követés

Az általános szoftverváltozásokat tartalmazza, valamint a jogszabályi változásokat lekövető szoftver frissítéseket. A csomag keretében a megrendelőnek a szerződés időtartama alatt a legfrissebb
programváltozat használatát tesszük lehetővé, amely megfelel az aktuális jogszabályoknak.

AZ EXLUSIVE CSOMAG ÁLTAL TARTALMAZOTT SZOFTVEREK
»» SZT-COM ® NKH-Kökir összekötő szoftver
»» SZT-EM ® Emissziómérő szoftver
»» SATU ® Fék és lengéscsillapító vizsgáló szoftver
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