Garanciális szerződés

Amely létrejött egyrészről a
Név
Cégjegyzék szám
Székhely
Levelezési cím

: Sion Security Kft.
: 13-09-089552
: 2300 Ráckeve Hrsz.: 0436/2.
: 2340 Kiskunlacháza Dózsa György út 186.

mint Megbízott, továbbiakban Megbízott, másrészről
Név
sz.ig.szám
távfelügyeleti objektum címe
ügyfélkód

: …………………………………….
: ……………………………………..
: …………………………………………
: …………………………………..

Mint Megbízó, továbbiakban, mint Megbízó között az alábbiak szerint.
1. A Sion Security Kft. vállalja az általa telepített, vagy az általa arra alkalmasnak megállapított meglévő
elektronikus riasztórendszer garanciális javítását.
2. Ezen szolgáltatásért a Megbízott rendszerenként 1.000,- Ft+áfa/hó átalány díjat számol fel, ami az őrzési
díjon felül fizetendő, és azzal együtt kell kiegyenlíteni.
3. Garanciális szerződés tartalma:
a)
b)
c)
d)

12 órán belüli, vagy a közösen megegyezett időpontban megkezdett hibajavítás
Díjmentes kiszállás
Díjmentes munkavégzés
Díjmentes eszközcsere

A javítást csak a Megbízott alkalmazásában álló technikus, vagy a Megbízott által szerződtetett szerelő
végezheti el. A Megbízott felelőssége nem áll fenn, ha a Megbízott technikusa, vagy a jótállási javítások
elvégzésére szerződtetett szerelő bizonyítja, hogy a hiba rendeltetés ellenes használat, átalakítás,
szakszerűtlen kezelés, vagy elemi kár hatására keletkezett.
Az akkumulátor meghibásodása, cseréje az ügyfél költségeit terheli.
4. A garanciális szerződés megszűnésének okai:
A riasztórendszeren nem a Megbízott technikusa vagy a Megbízott által szerződtetett szerelő végez
javítást
b) A garanciális díj fizetése elmarad
a)

5. A riasztórendszer esetleges meghibásodása esetén az aktuális befizetett számlával kell igazolni a garanciát.
6. A garancia mindig a kifizetett hónapra érvényes.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott, vagy a tevékenység ellátása
során felmerülő vitás kérdéseket elsősorban közös egyeztetés útján rendezik.
8. Az egyeztetés alapján esetlegesen továbbra is fennálló vitás kérdések eldöntésében a Ráckevei Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.
9. A szerződés hatályba lép: ……… év………….hó……nap
10. A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kiskunlacháza, ……………………………

……………………………………
Megbízó (aláírása)

………………………………….
Megbízott (Sion Security Kft.)

……………………
szem.ig.száma

