CO-érzékelő(k) sorszáma:

Szén-monoxid érzékelő készülék
átadás-átvételi elismervény és jótállási jegy
Kérjük, hogy a jótállási jegyet gondosan őrizze meg!
Jogi személy esetén

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Képviselő neve:
Elérhetőség (e-mail, telefon):
Természetes személy esetén
Név:
Születési hely, idő:
Cím:
Elérhetőség (e-mail, telefon):

Megvásárolt termék:
Megnevezés:

Gyári
szám(ok):

Honeywell XC100

Mennyiség:

Egységár ÁFA nélkül:

Egységár ÁFÁ-val:

14.165 FT

17.990 FT

Összesen:
Gyártó neve és címe
(amennyiben nem azonos a
vállalkozással):
Eladó szervezet (vállalkozás)
megnevezése, címe:

Life Safety Distribution GmbH (Honeywell Analytics)
Javastrasse 2, 8604 Hegnau, Svájc

Jótállás Időtartama:

10 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó
részére történő átadásának napjával kezdődik.

BKM Nonprofit Zrt.
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Alulírott ......................................................................................... – a fent megnevezett gazdasági társaság képviseletében
eljárva* – kijelentem, hogy jelen jótállási jegyen rögzített szén-monoxid érzékelő készüléke(ke)t a lent megjelölt helyszínen
és időpontban átvettem.
Továbbá jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy az átvett termék(ek) árát megismertem (melyet a szolgáltató a
www.kemenysepro.hu oldalon is közzétett), azt elfogadom és az átvett termék(ek) árát, az arról kiállított számlán
feltüntetett határidőn belül megfizetem. Továbbá tudomásul veszem, hogy a termék(ek) telepítésével és működtetésével
kapcsolatos információkat a termék dobozában található tájékoztató tartalmazza.
Termék(kek)kel kapcsolatos minőségi kifogást vagy jótállás igény érvényesítését a BKM Nonprofit Zrt. személyes
ügyfélszolgálati irodáin van lehetőség benyújtani (https://www.budapestikozmuvek.hu/ugyfelszolgalati-irodakelerhetosegei-es-nyitvatartasuk).
A jótállás érvényesítésével kapcsolatban kérjük keresse fel weblapunkat http://www.kemenysepro.hu/hu/informaciok/szen-monoxid-erzekelok. Jelen átadás-átvételi elismervény kitöltésével kifejezetten hozzájárulok, hogy a termék(ek)
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átadásnak teljesítéséhez szükséges személyes adataimat a BKM Nonprofit Zrt. a szükséges
mértékben és ideig kezelje (https://www.budapestikozmuvek.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat). Tudomásul veszem, hogy
jelen elismervény nem minősül adóügyi bizonylatnak, az adásvételről számla kerül kiállításra.
További információért kérem látogasson el http://www.kemenysepro.hu/hu/informaciok/-szen-monoxid-erzekelok
weboldalra.

Szerződés vállalkozás általi teljesítés időpontja:
Helyszín és időpont: ....................................... , 20................................
………………………………………………………...
Átvevő aláírása
…………………………………………………………
A jótállási jegy kiállítása során a vállalkozás képviseletében eljáró személy aláírása
*: Amennyiben jogi személy az átvevő fél

------------------------------------------------------------------------------------------------------MEGHIBÁSODÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Jogviszonyra vonatkozó adatok
Szerződés vállalkozás általi
teljesítés időpontja:
Hiba bejelentésének időpontja:

Hiba leírása:
Szavatossági vagy jótállási
igénye alapján fogyasztó által
érvényesíteni kívánt jog:
Szavatossági vagy jótállási
igénye elutasításának indoka
(amennyiben felmerül):

Vételár-visszatérítése

Alulírott ............................................................................... – a fent megnevezett gazdasági társaság képviseletében
eljárva* – kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben
meghatározottak szerint a jelen nyilatkozatban rögzített adataim kezeléséhez.
A jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását
is kezdeményezheti. További információért kérem látogasson el http://www.kemenysepro.hu/hu/informaciok/-szenmonoxid-erzekelok weboldalra.

Helyszín és időpont: ............................................. , 20 .................
………………………………………………………...
Átvevő aláírása
…………………………………………………………
A jótállási jegy kiállítása során a vállalkozás képviseletében eljáró személy aláírása
*: Amennyiben jogi személy az átvevő fél

2

CO-érzékelő(k) sorszáma:

3

