SZERVIZMEGBÍZÁS
Cég:
Utca, házszám:
Irányítószám és helység:
Kapcsolattartó:
Telefonszám:

Ezennel a következő megbízást adjuk az elumatec AG cégnek a következő gép javítására / karbantartására /
programozására / üzembe helyezésére (kérjük, minden gépre külön űrlapot töltsön ki):
Géptípus:
Gépszám:
Gyártási év:
Elvégzendő munkák / hibaleírás / egyéb megjegyzések:

Az elumatec AG magyarországi területi szerviztechnikusai elérhetőség szerint
Az elumatec AG lehető leggyorsabban elérhető szerviztechnikusai Európában
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy szakembereink elérhetőségétől függően ez adott esetben lényegesen
magasabb utazási költséghez vezethet)

Dátum

Pecsét / aláírás

Kérjük az 1. oldalt aláírva küldje vissza faxon vagy e-mailben a service@elumatec.com címre.
Aláírásával elfogadja a 2. lapon megadott szervizfeltételeinket.
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Külső szolgáltató (időpont megegyezés szerint) cég:

ÁRINFORMÁCIÓ ÉS SZERVIZFELTÉTELEK MAGYARORSZÁG
A következő kondíciók magyarországi munkatársainkra vonatkoznak. A Magyarországon kívüli szerviztechnikusokra vonatkozó
kondíciókról kérjük, érdeklődjön:
1. Elszámolási tarifák
Szervizszemélyzetünk Magyarországon végzett tevékenységéért a következő munka- és várakozási időket számlázzuk.
Cikksz. S099030050HU
Cikksz. SO9901HU 		
Cikksz. 099030002		
Cikksz. SO9901		
Cikksz. 099030100		

Szerviztechnikus:
		
			
Szerelés – Napi betanítási költségek Szerviztechnikus:
Alkalmazástechnikus:
		
Szerelés – Napi betanítási költségek - Alkalmazástechnikus
NC-technikus / programozó:							

63,00 €/óra
770,00 €/nap
91,00 €/óra
1.070,00 €/nap
111,00 €/óra

2. Hétvégi pótdíj technikus munkaidőre
Cikksz. S099030051HU
Szerviztechnikus szombat:
			
Cikksz. 099030003		
Alkalmazástechnikus szombat:
			
Cikksz. 099030099		
NC-technikus / programozó szombat: 			

+50% (94,50 €/óra)
+50% (136,50 €/óra)
+50% (166,50 €/óra)

Cikksz. S099030052HU
Cikksz. 099030007		
Art. 099030098		

Szerviztechnikus vasárnap és ünnepnap:
Alkalmazástechnikus vasárnap és ünnepnap
		
NC-technikus / programozó vasárnap és ünnepnap 		

+100% (126,00 €/óra)
+100% (182,00 €/óra)
+100% (222,00 €/óra)

3. Utazási költségek
Cikksz. S099030001HU
Cikksz. S099030004
Cikksz. S099030006
Cikksz. S099030010
Cikksz. S099030005
			

Utazási költség kilométerenként (menetidővel együtt) Magyarországon belül:
Utazási költség kilométerenként (menetidővel együtt) kiegészítő technikus:
Szállás-átalánydíj étkezésre és szállásra
Szállás-átalánydíj Magyarországon kívül:				
Vonat-, repülő-, taxi-, tömegközlekedési költségek stb. elszámolása a tényleges
ráfordítás alapján történik.

0,95 €
0,85 €
100,00 €
150,00 €

Az utazási költséget mindig a szerviztechnikus szolnoki telephelye és a munkavégzés helye között számítjuk fel.
A többhetes szervizmunka során a hétvégeken felmerülő szállásköltségeket a fenti kondíciók szerint számítjuk fel.
4. Külső szolgáltató
Külső szolgáltatók árai			

külön kérésre

5. Technikus munkája
Segítségüket kérjük technikusunk munkavégzése során. Gondoskodni kell arról, hogy technikusunk megérkezése után azonnal
megkezdhesse a szerelést.
A szervizmunka során szükség esetén alkalmas segéd- és szakmunkások, szükséges segédanyagok és felszerelés, valamint
energia ingyenes rendelkezésre bocsátása szükséges. Ezen kívül szerviztechnikusaink rendelkezésre kell bocsátani a géppel
együtt szállított teljes gépdokumentációt (kezelési útmutató, kapcsolási rajzok stb.).
6. Átvétel
Kérjük, a munkák befejezése után győződjön meg a gép megfelelő állapotáról. A szervizjelentés aláírásával Ön igazolja a szerelés
kifogástalan elvégzését és a szükséges munkaórák számát.

8. Árképzés és fizetés
A fent nevezett árak a jogszabály szerinti általános forgalmi adó nélkül értendők és a számlázás közvetlenül a szerviztevékenység vége után történik. A teljesítések és szállítások általános üzleti feltételeink szerint történnek.
9. Jogszabály szerinti általános forgalmi adó
A fent nevezett árak a jogszabály szerinti általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Amennyiben Ön nem rendelkezik közösségi adószámmal (Reverse Charge eljárás), akkor a teljesítés időpontjában érvényes általános forgalmi adót járulékosan fel kell
számítanunk.
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7. Reklamációk
Esetleges reklamációját kérjük, legkésőbb nyolc (8) nappal a számla kézhezvétele után írásban közölje velünk, mert a későbbi
reklamációkat már nem fogadhatjuk el. A kellékhiány bejelentése utáni utólagos javítás és csereszállítás mindig csak méltányossági alapon és a teljesítési kötelezettség elismerése nélkül történik.

