
 
        
   

SERVICE CONTRACT FOR DATA REPORTING  
HU-GO ELECTRONIC TOLL SYSTEM 

 
 
This contract is concluded on the date and at the place stated below, between ITS Protect Biztonságtechnikai KFT. (registered office: 
Hungary, 1142 Budapest, Szőnyi út 36 , EU VAT No.: HU25362334 ; “Report Agent”) and the following Client: 

 
 

            Nazwa firmy 
 

                      Adres 
 

        Adres korespondencyjny  
 

        Numer konta bankowego 
 

Company Registration number 
 

 NIP Unijny 
 
with the following terms and conditions: 
1. The Report Agent is a contracted partner of the Hungarian State Motorway Management Company Ltd. (SMMC Ltd, which is responsible for data 

providing, road use reporting and under the Community regulations pertaining to the European Electronic Toll Service (EETS) (Hungary’s Act LXVII of 
2013 on Distance-based Tolls Payable for the Use of Motorways, Highways and Main Routes “Toll Act”). 

 
2. The Client is a contracted toll payer within the meaning the Toll Act. 
 
3. The legal relationship existing between the Report Agent and the Client under the Toll Act is regulated by the General Terms and Conditions (“ÁSZF”) 

published on the Report Agent’s website (www.its-pro.hu). 
 
4. By signing this contract, the Client accepts the General Terms and Conditions (“ÁSZF”) and agrees to be bound by them. 
 
5. The Client agrees that this contract is governed by Hungarian law and any disputes associated with it will be submitted to the exclusive jurisdiction of 

the Hungarian courts. 
 
6. Client’s vehicles and license plate numbers can be found in the attachment No. 1. wich is the part of the contract. 
 
7. For the purposes of receiving notices and other communications under the General Terms and Conditions, the Parties designate the following contact persons: 
 
 

Osoba kontaktowa KLIENT                                     SPRZEDAJĄCY 
 

    IMIĘ I NAZWISKO 
 
                NUMER TELEFONU 
 

E-MAIL 
 
 
 
8.  Każdy pojazd powinien mieć ze sobą kopie dokumentu Service Contract. 
9.  Kupujący urządzenia odpowiada za ilość środków na koncie HU-GO 
10. Firma NAWI-TRANS nie bierze odpowiedzialności za zmianę hasła na profilu HU-GO 
11. W przypadku reklamacji bądź awarii proszę kontaktować się na infolinie: +36 1 220 7126 albo +36 70 456 00 33  
12. FAKTURA NA ZAKUP URZĄDZEŃ PŁATNA W EURO W PRZECIWNYM RAZIE ZAMÓWIENIE NIE BĘDZIE REALIZOWANE!!!!! 
13. W przypadku aktywacji Positive Balance Protection – ochrony przed naliczaniem kar ze strony operatora HU-GO, użytkownik ma 3 dni czasu na 

wyjaśnienie okoliczności przejazdu przez bramkę poborową bez opłaty. (Użytkownik winien podać trasę przejazdu, datę oraz godziny przejazdów.) 
Wiadomość dot. wyjaśnieniu okoliczności będzie wysłana jednokrotnie. Nieustosunkowanie oraz niewyjaśnienie okoliczności wiążę się z akceptacją 
kar naliczonych przez węgierskiego operatora autostrad NUSZ.   

14. Niedozwolona jest ingerencja wewnątrz urządzenia przez klienta.  
15. Roczna obsługa w pośredniczeniu zgłoszenia trasy – po 1 roku 16 Euro/rok 

 
In the light of the above, the Parties agree with and accept the terms and conditions of this Contract. 

 
 
 

DATA: 
 

       PODPIS: 
 
               IMIĘ I NAZWISKO: 
 

POSITION 
 
 



KLIENT                                               ITS Protection Biztonságtechnikai KFT. 



attachment No. 1 
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