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GÉPJÁRMŰVÉDELMI TERMÉK MABISZ BESOROLÁSA

Besorolás ideje
2007. március 6.

Besorolás érvényessége
2010. március 31.

A termékbesorolás helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége

Gyártó:

Blue 16 Kft., Budapest

Magyarországi forgalmazó: Blue 16 Kft.
H-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Telefonszám:

+36-70/ 941-6469

E-mail:
Honlap:

info@blue16.hu
www.blue16.hu

Kapcsolattartó: Dankó András
Beosztás:
ügyvezető
A besorolási eljárás alapja:
- gépjárművédelmi eszközök biztosítói besorolásának feltételei;
- a besorolást igénylő által csatolt szükséges dokumentumok;
- szerelési és használati utasítás;
- garancialevél;
- bemutatott működőképes termék;
- működési frekvencia, és ugrókód műszeres ellenőrzése;
- műszaki szakértői vélemény.
Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE GÉPJÁRMŰVÉDELMI KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ GKB) jelenlévő tagjai áttekintették a benyújtott
dokumentumokat.
A MABISZ GKB állásfoglalása szerint, szakszerű szerelés és rendeltetésszerű használat esetén a
következő termék gépjárművédelmet lát el.

A termék besorolása:
Termék

Biztosítói besorolás

Blue16 M100
Ugrókódos
távkezelővel
működtethető
kompakt
gépjárműriasztó; rejtett kapcsolóval működtethető részleges
rablásgátlással, emelésérzékeléssel, saját akkumulátoros
hangkeltéssel, motorblokkolással, rezgésérzékeléssel és teljes
héjvédelemmel. Indításgátlással.

D CTU765421 AE1

Tartalom: M100 központi egység kábelezve; 2 + 1 db
transzponder azonosító eszköz; szerelvények; magyar nyelvű
jelszó boríték, használati, beszerelési útmutató, jótállási jegy.
A MABISZ GKB a Blue 16 Kft. által gyártott és forgalmazott fenti terméket a megjelölt védelmi
fokozatba sorolt gépjárművédelmi eszközként ismeri el.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szaktisztje
egyetért a MABISZ besorolással.
A MABISZ GKB határozata értelmében a Gépjárművédelmi termék MABISZ besorolása csak
teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
A gépjárművédelmi termékek, illetve rendszerek MABISZ GKB besorolása nem kötelezi az egyes
biztosítótársaságokat a besorolást nyert termékek alkalmazásának a szerződéskötés feltételeként
történő előírására, vagy a besorolással nem bíró termékek elutasítására.
Ha a kérelmező a MABISZ GKB döntésével nem ért egyet, panaszával a besorolás kézhezvételétől
számított 8 napon belül írásban fordulhat a MABISZ főtitkárához.
A besorolás érvényét veszti, ha
− az ”E”, ”e”, vagy KKF jóváhagyást (”H”) visszavonták;
− a termék forgalmazását időközben megszüntették.
Budapest, 2007. március 6.
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MABISZ GKB tag
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