
 

 
GSMpro Értesítő - 24. 

Tisztelt Csóli Csaba! 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy az elmúlt napokban a GSMPRO Kft NÚSZ Zrt általi auditálása 
sikeresen megtörtént. 
A NÚSZ Zrt mai napon adott tájékoztatása értelmében az "Auditált Bevallási Közreműködők” 
közé a GSMPRO Kft felvezetése a mai napon megtörténhet. 
 
Azzal a további tájékoztatással fordulunk Önhöz, hogy amennyiben a továbbiakban a GSM 
Protect Kft helyett a GSMPRO Kft-t választja, úgy nem kell másik fedélzeti egységet 
vásárolnia, a HU-GO útdíjbevallási szolgáltatás is folyamatos lesz a megszokott magas 
színvonalon! 
 
Legkésőbb a holnapi nap folyamán, azaz 2016 november 15-én 15.00 óráig, rövid 
útmutatót adunk arról, hogy a regisztráció és szerződéskötés érdekében milyen konkrét 
lépéseket szükséges megtennie. 
 
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a GSM Protect Kft szolgáltatásának megszűnéséig - 2016. 
november 18. - hátralévő időtartam teljes mértékben elegendő az új regisztrációra! 
 
Törekszünk arra, hogy a fenti folyamatok a legegyszerűbb módon, és felhasználóbarát 
formában, néhány lépésben kivitelezhetőek legyenek! 
 
 
Biztonságos utat kívánva, 
 
Üdvözlettel: 
 
Marosi Zoltán 
Ügyvezető Igazgató 
GSM Protect Kft. / GSMPRO Kft. 

 
Dear Customer! 
 
We would like to inform you that the GSMPRO Ltd successfully completed the HU-GO audit. 
According to the information of The National Toll Payment Services PLC., the GSMPRO Ltd 
will be found in the list of Audited Toll Declaration Operators today at the HU-GO website. 



 
We confirm that you can continue to use your present GSMPRO OBU and can continue your 
route on the Hungarian motorway in case if you would like to choose the GSMPRO Ltd as 
your new toll declaration operator. 
 
We will send a short guide about the registration process and about the new contract latest 
until tomorrow 3pm, at 15.11.2016 
We would like to highlight that this is going to be a very simple and a few userfriendly steps! 
 
Please also note that until the termination of the GSM Protect Ltd. contract  - 18.11.2016 - 
remaining time is fully sufficient for the new registration! 
 
The G SMPRO Ltd is technically fully prepared, the opreation of the GSMPRO OBU is safe, 
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. 

 


