
   

  

 

Garanciális Szerviz Megrendelőlap (v20160101)  ügyszám:............................................  

 

 

1., Megrendelő neve, címe:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     telefonszám:…………………………………………………………   email cím: ………………………………………………………………….. 

 

2., Napelemes rendszer mérete, helyszíne: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3., Telepítés időpontja:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4., Rendszer telepítésének címe:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Szerviz oka, hibajelenség leírása, ügyfél igénye, egyéb teendők: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 
AEB (Általános garanciális és egyéb szerviz feltételek): 
A garanciális szervizelést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látjuk el. A garanciális szervizért munkadíjat, anyagköltséget nem 
számítunk fel. A hibás eszközt kérjük legközelebbi szervizünkbe beszállítani. Amennyiben az eszközt a helyszínről cégünknek kell szállítani, 
illetve a helyszínen kell javítani, úgy a következő díjazást számítjuk fel: Garanciális hiba esetén a szerelési szolgáltatás díjmentes és kizárólag 
a kiszállási díjat kell rendezni. Amennyiben a hiba nem garanciális, úgy helyszíni szerelés esetén: Budapest nettó kiszállási díj: Belváros és 
fizetős parkolási zónák: nettó 11.000 Ft.+ÁFA + parkolási díjak. Nem fizetős övezetekben Budapest belső kerületekben 11.000 Ft.+ÁFA, 
külső kerületek 13.000 Ft. Vidékre 140 Ft + ÁFA/ km x az oda-vissza út, valamnt a helyi parkolási díj. Amennyiben a meghibásodás nem 
garanciális, úgy a javítás a következő alap tarifákkal végezzük: Kiszállási díj, továbbá minden megkezdett óra díja 8.000.- Ft./fő+áfa. és 
legalább 2 megkezdett óra díja. Anyagköltség a felhasznált anyagok mindenkori díja alapján kerül kiszámításra. Amennyiben a helszínen 
szükséges alapanyagokat beszerezni, úgy az alapanyag költségen kívül a beszerzés költsége (útiköltség, munkadíj) kerül kiszámlázásra. A 
feltüntetett összegek nettó díjak. Fizetési elmaradás esetében csak a korábbi számlák kiegyenlítését követően végezzük el a javítást. 
Amennyiben korábban 60 napon túli fizetés elmaradás állt fenn, úgy a kiszállás költségét és a becsült szervizköltséget előre kérjük rendezni 
és kizárólag a becsült költségeknek a bankszámlákon való jóváírását követően kezdjük el a javítási munkákat. Fizetési kondíciók: A szerviz 
díjakat előre utalással, vagy készpénzzel lehet kiegyenlíteni. Amennyiben a várható összköltség meghaladja a bruttó 30.000.- Ft-ot, úgy 
minden esetben a becsült költséget előre kérjük rendezni díjbekérő alapján. Az Ügyfél a javítást a jelen megrendelő aláírásával kifejezetten 
megrendeli a fenti AEB elfogadásával.  
 
kelt: ………………………………………, 2016, ………..      ……………………………………………………….. 
           Megrendelő aláírása 
 

 


