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Szerviz űrlap

Ahhoz,  hogy  megfelelően  és  hatékonyan  tudjuk  kezelni  a  szervizünkbe  leadott  termékeket,

szükségünk  van  néhány  adatra  és  hibaleírásra.  Kérjük,  hogy  kitöltve  küldje  el  a

vevoszolgalat@agendaage.hu e-mail-címre.  Személyes  leadás,  illetve  a  termék  postán  való

küldése  esetén  kinyomtatva  is  eljuttathatja  hozzánk.  Az  alábbi  űrlap  hiányában  nem  áll

módunkban megkezdeni a javítási/bevizsgálási folyamatot, ebben az esetben pedig a hozzánk

eljuttatott javítandó eszközre tárolási díjat számolunk fel (részletek alább)!

A hibáról képeket/videókat a service@agendaage.hu e-mail-címre küldheti.

Szervizdíjak:

Megtalálja  részletes  díjainkat  weboldalunkon:  https://www.agendaage.hu/tamogatas/ora--es-

munkadijak

Garanciális eszköz esetén:

- javítás vagy csere: 0 Ft

-  ha  a  szerviz  a  tesztelések,  ellenőrző  mérések  alapján  megállapítja  az  eszköz  hibátlan

működését:

normál szervíz óradíja 14 800 Ft  + Áfa, 50% kedvezmény a nálunk vásárolt termék esetén, de

minimum 2 500 Ft + Áfa alapköltség.

Nem garanciális eszközök javítása:

• Nálunk  vásárolt  berendezések  hibafeltárására  és  javítására,  a  munkadíjból  50%

díjkedvezményt biztosítunk!

• A vizsgálat  alapdíja 14 800,-  Ft  + Áfa / óra,  ami tartalmazza az írásos dokumentálást,

tájékoztatást és az egyeztetésre fordított időt.

• A  javításra  vonatozóan,  az  arra  előzetesen  küldött  javítási  költségbecslés  jelenti  a

kiindulási  alapot,  de  amennyiben  az  valamilyen  okból  10%-nál  nagyobb  mértékben

emelkedne, arról a szerviz írásos tájékoztatást küld,  és újbóli  megerősítés szükséges a

költségemelkedés esetén a javítás befejezéséhez.

• Az elvégzett vizsgálat díja mindenkor felszámításra kerül, így a hibátlan működést mutató,

nem, vagy csak gazdaságtalanul javítható berendezések esetében is.

1

mailto:service@agendaage.hu


A javítandó eszköz és a hiánytalanul kitöltött űrlap leadásával elfogadja az Általános Szerződési

Feltételeket, illetve az alábbiakat:

• A javításokról a megadott e-mail címre küldünk értesítést, illetve külön kérés esetén telefonon

is értesítjük.

• A szervizünk a teszteredményekről és/vagy javításról írásos beszámolót biztosít.

• Partneri  jogviszonyban,  a  kedvezmény-kategóriának  megfelelő  engedménnyel  számoljuk  a

díjakat, illetve a felhasznált, beépített alkatrészeket.

• A vizsgálati  díjak jóváírásával kapcsolatban fontos tudni,  hogy az elvégzett munka valahol

mindenképpen megjelenik a költségek között. Az idő alapú vizsgálati díj a javítás előfeltétele,

hiszen annak hiányában nem lehet megkezdeni semmilyen érdemi munkafolyamatot.

• Garanciális  javításokat  és  munkadíjkedvezményeket  a  nálunk  vásárolt,  idegenkezűségtől

mentes termékek esetén tudjuk biztosítani.  Előfordul,  hogy egy garanciaidőn belüli  termék

„nem garanciális”, ami lehet nyilvánvalóan szemmel látható, megfigyelhető, de sok esetben ez

csak  a  későbbi  hibafeltárás  alkalmával,  a  szervizbekerüléskor  megkezdett

hibafeltárás/vizsgálat alkalmával derül ki,  mely esetekben erről szintén az alapbevizsgálási

feltételek és díj felszámolásával együtt tájékoztatjuk a megrendelőt,  hogy tudjon dönteni a

térítéses javítási megbízásról.

• A hatékony javítást, hibafeltárást a hiánytalanul, minden ismert és pontos részletet tartalmazó

leírás alapján tudjuk megkezdeni.  További  tesztelés,  felmérés és vizsgálat  szükségessége

esetén az a szerviz óradíjakkal megfelelően kerül felszámításra.

• A szervizbe küldött eszközöknél, ha a konfigurációk, beállítások korlátozva vannak, szükséges

számunkra  hozzáférést  biztosítani  (jelszavak,  kódok,  kulcsok),  ezek  nélkül  nem  tudjuk

diagnosztizálni,  javítani  a  berendezéseket.  Amennyiben  előbbiek  hiányoznak,  szükséges

„resetelnünk”, illetve a beállításokat vissza kell állítanunk a gyári alaphelyzetbe. 

• Kiadott árajánlatok tekintetében, azok érvényességi ideje 8 munkanap,  illetve fenntartjuk a

jogot a gazdasági és pénzügyi körülmények okán az árváltozásra.

• A  javítást  vagy  el  nem  fogadott  árajánlatot  követő  30-adik  naptári  naptól  tárolási  díjat

számítunk fel, melynek mértéke az eszköz méretétől, jellegétől függően változik, és mértéke

40 Ft-tól 150 Ft/nap összegig terjed, az elvitel napjáig. Cégünk a megadott e-mail-címre és

telefonszámra igyekszik ismétlőleges értesítést küldeni. 

• A javítást  vagy el  nem fogadott  árajánlatot  követő 270 nap elteltével cégünk intézkedik a

berendezés hivatalos elektronikai hulladékként történő kezeléséről, elszállíttatásáról, melyet

követően cégünk mentesül  minden további  kötelezettségtől  a termék vonatkozásában.  Az

eltelt időszaknak megfelelően, a felmerült költségek behajtásának jogát fenntartjuk.
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Cégnév: 

Elektronikus számla igénylése:

Amennyiben igen: e-mail cím, amelyre az elektronikus számlát küldhetjük:

Közvetlen kapcsolattartó

neve: 

e-mail-címe: 

telefonszáma: 

A szervizbe beküldött/leadott termék megnevezése:

Számla száma: 

Gyári száma: 

Hibaleírás: 

Dátum: .......................................................

___________________________

Aláírás
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