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Tisztelt Csóli Csaba! 

 
English version see below. 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Korábbi hírlevelünkben írtuk, hogy a GSMPRO Kft. képes a továbbiakban szolgáltatni, 
műszakilag teljesen felkészült, ugyanakkor az auditálása ezekben a pillanatokban is zajlik. 
Ez egy adminisztrációs folyamat, melyet sajnos meg kell várnunk. 
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt információi szerint ez csak néhány nap, ezért kérjük 
várják meg a végleges tájékoztatást. 
Amint a GSMPRO Kft. átesett ezen eljáráson és felkerült az "Auditált Bevallási 
Közreműködők" közé, azonnal jelentkezünk Önöknél. 
Amennyiben a továbbiakban is a GSMPRO Kft-t választják, úgy nem kell másik fedélzeti 
egységet vásárolni, a szolgáltatás folyamatos lesz! 
 
Biztonságos utat kívánva, 
 
Üdvözlettel: 
 
Marosi Zoltán 
Ügyvezető Igazgató 
GSM Protect Kft. / GSMPRO Kft. 
 
 
 
 
Dear Customer! 
 
As We informed you before the GSMPRO Ltd, as your new operator can continue the 
operation of the GSMPRO OBUs, technically fully prepared, the last steps of some audit 
process is about to finish these days, takes place in these moments. 
This is an administrative process, unfortunately we have to wait for the end. 
According to information of The National Toll Payment Services PLC., the administrative 
audit process takes just a few days, so We would like to ask for some patience, until We 
receive the final information. 



We will send information right away when the audit process finished and the company will 
be found on the list of Audited Toll Declaration Operators. 
 
We wish to confirm the following: 
- you don’t have to buy new On Board Unit! 
- you can continue to use the OBU without any problem! 
- You can continue your route on the Hungarian motorway 
- the opreation of the GSMPRO OBU is saf e, and going on the highest level 
 
Thank you for your time and consideration in this matter! 
 
Have a safe journey! 
 
Best regards, 
 
Zoltan Marosi 
Managing Director 
GSM Protect Ltd.  / GSMPRO Ltd. 

 


