
Név

Cím

Napközbeni elérhetőség +36 -                                                                        

mobil szám, vagy olyan más napközbeni elérhetőség, amin a szállítás szervezője ás a futár fel tudja venni Önnel a 

kapcsolatot illetve jelezni tudja érkezésének időpontját

emailcím                                          @

melyen értesíthetjük minden javítást megelőzően vagy közben felmerülő fontos információról

az érkezés időpontja előre nem meghatározható, a futár a megadott napközbeni elérhetőségen fog Önnel egyeztetni

szerződésszám
annak a vásárló szerződésnek a száma, melyen a szervízbe küldendő terméket vásárolta

A termék: neve:                                                                                            azonosítója:

hibaleírás

A Zepter költségén szállítható 

termékek:

A Zepter kizárólag a jótállás szerint történő javításhoz kapcsolódóan, általa megszervezett és a mindenkori 

futárszolgálata által lebonyolított szállítás díját fizeti meg. A jótállási időn túl keletkezett illetve a nem jótállási körbe 

tartozó (pl nem rendeltetésszerű használatból eredő) hibákhoz kapcsolódó szállítás díja Önt terheli. Amennyiben 

megállapításra kerül, hogy a leírt hiba nem tartozik jótállási körbe vagy a jelzett hiba tesztelés során nem érszlelhető, a 

szállítási djíat a javítási díjjal együtt Önnek kell fizetnie.  Ha kételye vagy kérdése merül fel, kérjük vegye fel 

a kapcsolatot a szervizzel a szervizfutar@zepter.hu emailcímen vagy a (+36 1) 437-6633/2-es 

melléken.

A csomag átadása a futárnak: Kérjük, hogy szállításra átadott terméket olyan módon csomagolja be, hogy az ne sérülhessen szállítás közben. A szállítás 

közben keletkezett esetleges károkért a Zepter nem vállal felelősséget.

A csomagban elhelyezendő 

dokumentumok

1. a szállítólevél eredeti példánya (melyet a termékkel együtt visszaadunk Önnek) vagy annak 

másolata

2. az eredeti jóállási jegy (melyet a termékkel együtt visszaadunk Önnek) 

A szállítás megrendelése előtt a Zepter szerviz adategyeztetés céljából felveszi Önnel a kapcsolatot

Kelt

aláírás

A jelen megrendelőt pdf-ben és kitölthető formában is letöltheti a https://www.zeptermagazin.hu/zepter-szerviz/informaciok/ 

webcímen

Kérjük, hogy a jelen megrendelőt kitöltés után a szervizfutar@zepter.hu emailcímre küldje el

Futárszolgálati szállítási megrendelőlap 
Jótállási időn belüli szerviz ügyintézéshez

A jelen megrendelőlapon leírtakat tudomásulvettem. Kérem, hogy intézkedjenek a termék Zepter szervizbe történő 

elszállításáról.

A jelen jótállási jegyben foglalt jótállási időn belüli meghibásodás esetén, az ön által vásárolt terméket a Zepter saját költségén szállítja a 

szervízbe és illetve a javítást követően az Ön által megadott címre, amennyiben a szállítást a jelen megrendelő lap kitöltésével rendeli meg.  A 

bármilyen egyéb módon történő szállíítás költségét a Zepter nem téríti meg.

A futár fogadására alkalmas 

legkorábbi időpont


