szAkvélemény
(villámcsApás másodlAgos hAtásA okoztA kárhoz)
1. Alapadatok
a. Szakvéleményt kibocsátó cég neve:

–

b. Kibocsátó adószáma:

–

c. Kibocsátó címe:

d. Telefonszáma:

út, utca, tér

szám

emelet

ajtó

út, utca, tér

szám

emelet

ajtó

-

e. E-mail címe:
f. Szakvéleményt kiállító személy neve:
g. Megrendelő/megbízó neve:
h. Megrendelő/megbízó címe:

i. Megrendelés dátuma:

.

.

.

j. Vizsgálatra, javításra leadott készülék megnevezése:
k. Készülék típusa:
l. Készülék gyártási száma:
m. Készülék gyártási éve:
n. Károsodás, hibajelenség leírása:

o. Megállapított károsodás oka:

2. Fenti károsodási ok miatt cserére szoruló alkatrészek
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Sérült alkatrész pontos megnevezése, típusa

Beépített alkatrész pontos megnevezése, típusa
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Beépített alkatrész
új értéke (Ft)

3. Javítási költségösszesítő
Anyag díj összesen
nettó (Ft)

Munkadíj összesen

bruttó (Ft)

nettó (Ft)

bruttó (Ft)

Mindösszesen
nettó (Ft)

bruttó (Ft)

A készülék gazdaságosan javítható
Amennyiben a készülék teljes javítási költsége eléri, vagy meghaladja a készülék káridőponti beszerzési új értékét gazdaságosan javíthatónak nem
minősíthető!
A készülék nem javítható
A javíthatatlanság oka:

gazdaságtalan

alkatrészhiány

Készülék maradványértéke:

totálkár, teljes tönkremenetel

Ft

A szakvélemény, a javítási számla, és a fentiekben megnevezett javításra átvett készülék
javított, üzemképes állapotban a kicserélt alkatrészekkel együtt visszaadásra került az alábbiakban megnevezett átvevőnek
a fentiekben meghatározott javíthatatlansági ok miatt, eredeti javítatlanul, a káresemény utáni állapotában visszaadásra került az alábbiakban megnevezett átvevőnek
A szakvélemény kiadásának:
Helye:

.

Dátuma:

kiállító aláírása

.

.

bélyegző helye

átvevő neve, aláírása

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kicserélt alkatrészeket és/vagy a nem javítható készüléket a kárrendezési folyamat teljes
lezárásáig meg kell őrizniük, kérés esetén az eljáró kárszakértőnek be kell mutatniuk, vagy át kell adniuk további vizsgálatra!
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