SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ LAP BECKER TERMÉKEKHEZ
A Becker termékek szavatossági ideje: 12 hónap, Jótállási ideje: motorok esetében: 60 hónap, vezérlések esetében 24 hónap. Kérjük, hogy a
garancia ideje alatt a számlát megőrizni szíveskedjen, mert a garancia csak számlával együtt érvényes. (Lehetőség szerint kérjük mellékelni.)
Szavatossági időn belüli javítást a komplett termék beépítője végzi. Szavatossági időn túl lehetőség van a Becker szervízhálózatát
igénybe venni. Minősített viszonteladóinknak szavatossági időn belül lehetőségük van szerviz szolgáltatásunkat igénybe venni.

Bejelentő cég vagy magánszemély:
Kiszállási cím:
Kért szolgáltatás (Kérjük tegyen x-et a megfelelő négyzetbe):

Meglévő rendszer javítása

Új rendszer programozása,
beállítása

Épülő rendszer helyszíni
szaktanácsadása

Beépített motor(ok) típusa(i), mennyisége:
Beépítés ideje (év. hónap. nap.):
Rövid leírás:

A bejelentéseket a Volvex Kft., vagy alvállalkozója szolgáltatást igénylő lap alapján végzi. Minden egyes bejelentésről 3 példányban készül
munkalap, mely közül 1-et az ügyfél, 1-et a bejelentő cég, 1-et pedig a Volvex Kft. kap. A jegyzőkönyv tartalmazza az elvégzett feladatokat, a
felhasznált anyagokat, valamint a bejelentéssel járó költségeket és a költségviselő személyét. A bejelentőlap elküldésével és annak aláírásával a
bejelentő vállalja az alábbi feltételeket:

FELTÉTELEK
Szavatossági időn túl, jótállási
időn belül a gyártó hibájából
felróható meghibásodás esetén
Jótállási időn túl a gyártó
hibájából felróható meghibásodás
esetén

MOTOROK
A csere munkadíja és a kiszállási
költség a bejelentőt terheli., míg
az új terméket a Volvex Kft.
biztosítja
A költségek a bejelentőt terhelik

VEZÉRLÉSEK
A csere munkadíja és a kiszállási
költség a bejelentőt terheli., míg
az új terméket a Volvex Kft.
biztosítja
A költségek a bejelentőt terhelik

Minden egyéb esetben (pl. villamos szerelési hiba v. szerkezeti, mechanikai hiba) minden költség a
bejelentőt terheli.
A Becker szerviz szolgáltatásának munkadíja 6000 Ft +ÁFA / szerkezet, kiszállási díja 12.000 Ft+ ÁFA a Szerviz
Partner székhelyétől számított 25 km sugarú körön belül. A 25 km sugarú körön kívül minden további megtett
kilométer után 100 Ft+Áfa.

A fentieket tudomásul vettem:
Kelt:
Aláírás
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