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HELYSZÍNI MUNKAVÉGZÉS MEGRENDELŐ LAPHELYSZÍNI MUNKAVÉGZÉS MEGRENDELŐ LAP

Megrendelő cég neve: 

Kapcsolattartó: 

Telephely címe:

Tisztelt Felhasználó!
A Megrendelő lap megérkezése után megkezdjük a megrendelés teljesítését, kollégánk előzetesen, telefonon egyezteti 
Önnel a kiszállás pontos helyét és időpontját.

Normál helyszíni munkavégzés esetén (8 munkanapon belül): /az ország bármely pontjára/

Az FVH vagy Szerviz programmal kapcsolatos kiszállás: 19 000, -Ft + ÁFA
A helyszíni munkavégzés díja (megkezdett óránként)*: 8 000, -Ft/óra + ÁFA

Sürgős helyszíni munkavégzés esetén (2 munkanapon belül): /az ország bármely pontjára/

Az FVH vagy Szerviz programmal kapcsolatos kiszállás: 25 000, -Ft + ÁFA
A helyszíni munkavégzés díja (megkezdett óránként)*: 10 000, -Ft/óra + ÁFA

Kiszállás kérésének oka / megjegyzés:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Amennyiben ajánlatunkat elfogadja a választott  ajánlatot a mellette feltüntetett  négyzetben X-el megjelölni 
szíveskedjen!
*Amennyiben  a  helyszíni  munkavégzés  művelet  előkészítést  igényel  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóság 
közreműködésével + 1 óra munkadíjat számolunk fel, a megjelölt díjszabásnak megfelelően.

A helyszíni munkavégzés idejére kérjük biztosítani a munkavégzéshez szükséges körülményeket:
− munkatársunk telephelyre történő bejutása,
− hozzáférés a javítandó számítógéphez és elegendő idő a hiba kijavításához
− áram
− telefon – amennyiben szükséges, internet elérés,
− a  céget  képviselő  és  a  munkát  segítő  megbízott  személy  jelenléte,  aki  jogosult  az  elvégzett  munka 

igazolására
− ha lehetséges, a megbízó saját szakembere (rendszergazda)

A kiszállás díja abban az esetben is kiszámlázásra kerül, amennyiben munkatársunk a fentiek hiánya miatt nem 
tudja  a  megrendelt  munkát  elvégezni!  A  szolgáltatást  a  kiszállásra  megjelölt  időpont  előtt  12  órával  lehet 
visszamondani a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Fizetés módja: helyszínen-készpénzben*
• Felhívjuk figyelmét, hogy az MNB 6/2007. (VI.6.) rendelete értelmében 2007.09.01-től kollégáink már 

csak a fémcsíkkal ellátott ezerforintosokat fogadhatják el!

A  megrendelés  regisztrálását  az  Árajánlat visszaérkezése  után  kezdjük  meg,  és  a  normál vagy  sürgősségi 
munkavégzés teljesítési határidejét a megrendelés visszaérkezésének időpontjától számítjuk. 

A fenti szolgáltatást megrendelem:

Köszönjük megkeresését: ………………………………….
a 3Sz-s Kft. ügyfélszolgálata Megrendelő aláírása
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