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NYILATKOZAT  
Az SMS és/vagy a Telefonhívással történő értesítéssekkel kapcsolatban  

OBU készülék meghibásodása esetén 
 

1.)   Az Ügyfél személyazonosításához és a vele való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: 

Hu-Go rendszerben regisztrált  Cégnév:           _____________________________________ 

Hu-Go rendszerben regisztrált  E-mail cím:      _____________________________________ 

Hu-Go rendszerben regisztrált  Telefonszám:   _____________________________________ 
 

2.)  Az Ügyfél nyilatkozata: 
 

                                                 Alulírott    _____________________________________________________________________   
(a továbbiakban Ügyfél), a jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy további, ellenkező tartalmú rendelkezésemig az 
általam használt OBU fedélzeti eszközök meghibásodása esetén az i-Cell Kft. által a fenti telefonszámra kiküldendő  SMS 
és/vagy kezdeményezendő telefonhívással történő értesítésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezem:  
 

     
    Az SMS értesítést          NEM szeretném  

                          megkapni 
         ÚJRA  meg szeretném  
                            kapni 

   
   

    A telefonhívással történő  
    értesítést:           NEM szeretném 

                          megkapni. 
         ÚJRA  meg szeretném  
                            kapni.  

 

A NÚSZ ÁSZF 3.2 pontja kimondja hogy:   „A Szerződött Útdíjfizető írásbeli kérése esetén, annak kockázatára, a Bevallási 
Közreműködő jogosult a Fedélzeti Eszköz hibáról történő, telefonon és SMS-en történő értesítést mellőzni. Ennek feltétele, hogy 
a Bevallási Közreműködő a Szerződött Útdíjfizetőt tájékoztatja az értesítés mellőzésének kockázatáról, így különösen arról, hogy 
a Fedélzeti Eszköz hibája miatt megbírságolhatják.” 
 

Mint Ügyfél nyilatkozom arról, az i-Cell Kft. ezen fenti tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.  
 

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a fent megadott telefonszámot más, általam kezelt cégek esetében is megadtam 
a Hu-Go rendszerben, akkor azon cégekhez tartozó, az i-Cell Kft. által kezelt OBU fedélzeti eszközök meghibásodása esetében az 
i-Cell Kft. ugyanígy a fenti rendelkezésem alapján jár majd el.  
 

Mint Ügyfél nyilatkozom, hogy:   
• a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) által működtetett HU-GO elektronikus útdíjfizetési rendszerben regisztrált 
ügyfél vagyok, 
• az i-Cell Kft.-vel (Székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5., cégjegyzékszám: 01-09-674965) az OBU fedélzeti eszközökre 
vonatkozóan bevallási közreműködői jogviszonyban állok,  
• tudomásul veszem, hogy az Ügyfél és az i-Cell Kft. közötti bevallási közreműködői jogviszonyt az I-Cell Kft. bevallási 
közreműködői szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 2013. évi LXVII. törvény, 
valamint annak végrehajtásáról rendelkező 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet szabályozzák, 
• hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megadott, továbbá a NÚSZ a rá vonatkozó szabályok szerint az Ügyfélről a 
bevallási közreműködő részére átadott adatokat az i-Cell Kft. a bevallási közreműködői szerződés teljesítésével 
összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései szerint kezelje. 

 
     ___________________  201__.   ______________ hó  ______-én                  _____________________________ 

                     Cégszerű aláírás  


