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Felelős személy

Cég:
Város
Felelős személy
Munkaidő

Elvégző:ALUMA ČS s.r.o. IČO 30229235 tel +421 41 5692679, fax +421 41 5692678
e-mail: pavol.vitek@alumacs.sk
Sopóci József (szerviz)
Telefón
+421 902 899 112
Básti Csaba
+36 30 2 177 202
Megrendelő:
Utca
Fax
Mobil
-től

-ig

Objednávame prevedenie servisu na strojoch a zariadeniach
Géptipus:
Gyártó:
Gyártási szám
Gyártási év
MEGHIBÁSODÁS LEíRÁSA / ha nem elég a hely ,használjon másik lapot/.Fotót kérem e-mail-en küldeni.

A szervizmunkálatok időpontjának orientációs meghatározása:
A szerviz és az anyagfelhasználás orientációs ára / összeg és pénznem:
Az Aluma CS s.r.o. társaság általános feltételei:
1.Szervizmunkálatokat a következő gépeken végzünk: Aluma,Emmegi,Federhenn,Graule,Hollinger,Lisi,Powasert,Pressta-Eisele,Rotox,Thoman,Someco.
2A szervizmunkálatoknál jelen lesz a megrendelő felelős vagy megbízott személye és a javítandó gép gépkezelője.Rendelkzésre kell, hoy álljanaka
megfelelő energiák/elektromos áram,sűrített levegő/,temperált PVC profilok,merevítővasak,vasalatokstb. A megrendelő kötelezi magát, hogy a gyártást
hozzáigazítja a szerviztechnikus szükségleteihez.
3.A gépek,berendezések megjavítása után a technikus a felelős illetve megbízott személynek megmutatja a javított gép helyes működését, kipróbálják
a gépet a megbízott személy igényei szerint. A megrendelő felelős vagy megbízott személye olvasható nevével, aláírásával és pecséttel igazolja az
elvégzett munkálatok helyességét és időbeli terjedelmét és a felhasznált anyagok mennyiségét, milyenségét az elvégző jegyzőkönyvében.
4.A javítási munkálatok termínusát az elvégző határozza meg a saját lehetőségei szerint. Igyekszünk a megrendeléstől számítva a szervizmunkálatokat
minél hamarabb elkezdeni illetve a megrendelő igényei szerint /főleg a több időt igénybevevő tervezett javítások vagy ellenőrzések/. A javítási
munkálatokat elsősorban az elvégző normális munkaidejében végezzük ,ami azt jelenti , hogy munkanapokon hétfőtől – péntekig 8.00 -tól 16.30-ig.
5.A javítási munkálatokért és a felhasznált anyagokért a munkavégzés idejében aktuális árlistánk alapján fogunk számlázni Aluma ČS s.r.o. .A
munkadíj és az anyagköltség azonnal fizetendő a munkáátvétel után készpénzben. A megrendelő ennek a nyomtatványnak az
igazolásával kötelezi magát ,hogy előre elkészíti a meghatározott összeget készpénzben, abban az esetben is, ha a munkálatokat munkaidő vége után
fejeződnek be.
A javítási és anyagköltségeket a megrendelő abban az esetben is köteles kifizetni, ha meghibásodás a szerviztechnikus jelenlétekor nem jelentkezett, vagy
ha a megrendelő bármilyen oka miatt a technikus nem tudta elvégezni feladatát.
Az adóbizonylatot az elvégzett munkálatokért, anyagköltségért a megrendelőnek 14 napon belül a munkálatok elvégzése után elküldjük.
Abban az esetben, ha a szervizdíjnek csak egy része lett kiegyenlítve a többi részletre a fizetési határidő 10 nap az adóbizonylat kiállítása után. A fizetés
késése esetén a megegyezett szerződési büntetés 250,–EUR, és a késedelmi kamat 0.05% minden megkezdett naptra. Minden leszállított anyag és
pótalkatrész mindaddig az LUMA CS SRO tulajdonát képezi, amíg teljes mértékben nincs kifizetve.
6.Ha az elvégző valamilyen okokból nem rendelkezik megfelelő mennyiségű technikussal, akkor igénybe vehet megegyezett feltételek szerint más céget,
ami hasonló minőségben elvégzi a munkálatokat /pl. ALUMA BOHEMIA/
7.Minden nézeteltérést ami ebből a megrendelésből eredhet a felek igyekeznek békés úton megoldani. Peres esetben a szlovák jogok alapján.
Egyetértek az elvégző szerviz feltételeivel ,orientációs árral, megrendeljük a szervizelési munkálatokat a fentiekben megnevezett gépeken és
berendezéseken..
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Megrendelő olvasható neve/aláírás/pecsét

