
       
ASUS NB/PDA ÁTVÉTELE GARANCIÁN TÚLI JAVÍTÁSRA    

NSE HUNGARIA KFT  
8000 Székesfehérvár 
Raktár u. 2 
Tel: 06-22/513-420                                  Kérjük, a kitöltött adatlapot faxon ,e-mailben vagy postán küldje vissza 
Fax: 06-22/513-427 
E-Mail: asus@nse-groupe.com

 

Adószáam: 12635331-2-13 
Bankszámlaszám: 12001008-00105097-00100005                                

Kelt vasárnap 13 május 2007 
ÜGYFÉL ADATAI KÉSZÜLÉK ADATAI  
VÁLLALAT:    

KONTAKT NÉV:   HIBA LEÍRÁSA:

  

CÍM: 

 

A TERMÉK TÍPUSA: 

 

TELEFONSZÁM:

 

FAX: 

 

GYÁRISZÁM:

  

E-MAIL CÍM:

 

HIBA MEGNEVEZÉSE: 
Rossz hangmin ség

 

Serial port, parallel port, joystick, stb. hiba Merevlemez hibája  

Modem probléma (fax, Internet)  Egér meghibásodása DVD olvasó hibája 

Hibás hálózati csatlakozás Billenty zet meghibásodása

 

CD-ROM hibája 

A számítógép nincs feszültség alatt Alkatrész meghibásodása CD/DVD lemezre írás hibája 

Képerny megjelenítés hibája

 

Lassú a számítógép Hajlékonylemez-meghajtó hibája 

USB / t zfal probléma

 

A számítógépet nem lehet újrakonfigurálni  Lefagy a számítógép  

MEGJEGYZÉS:         

 

Figyelem ! A számítógépen tárolt adatok megfelel elmentése a megrendel ügyfél feladata. Az Általános Szerz dési 
Feltételek értelmében az NSE SERVICES nem vállal felel sséget a nem megfelel en elmentett fájlok, dokumentumok, 
szoftverek részleges vagy teljes elvesztése, eltünése esetén, ezek újratelepítése az ügyfél feladata. Szintén az Általános 
Szerz dési Feltételekben foglaltaknak megfelel en, az NSE SERVICES nem vállal felel sséget a javításra leadott 
számítógéppel tévedésb l elküldött vagy eljuttatott tartozékokért, kiegészít kért sem. 

  

A számítástechnikai eszköz árajánlat-készítés céljából történ átvizsgálásának, majd ezt 
követ en az árajánlat elkészítésének bruttó átalánydíja 9000 Huf (7500 Huf + ÁFA)  

Az összeget, kérjük, banki átutalással vagy a bankszámlánkra történ

 

készpénzbefizetéssel egyenlítse ki, és a befizetéskor, illetve átutaláskor 
minden esetben tüntesse fel pontos nevét és címét, valamint a termék gyári számát. 

Postai csekken történ befizetést nem áll módunkban elfogadni.

 

Miután az összeg rákerült a számlánkra, a gép ezután kerül elszállításra. 
 Az NSE Hungária Kft. bankszámlaszáma: 12001008-00105097-00100005  

Amennyiben árajánlatot kér, tájékoztatjuk, hogy az eszköz átvizsgálását követ en kiállított árajánlat elkészítésekor az 
alábbi szempontok szerint számlázunk. 
- Laptop/PDA javítása: munkadíj bruttó 6042 Huf (5035HUF +Áfa )  
-    Alkatrész költség (minden esetben a javítandó számítógép átvizsgálását követ en kerül megállapításra)

 

Jelen dokumentumhoz csatolt Általános szerz dési feltételeket, valamint az abban foglalt felel sség korlátozásokat 
tudomásul veszem és elfogadom:    

IGEN                          NEM     Ügyfél aláírása: 
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