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Bejelentő vállalat:  Bejelentő neve: 

 
Elolvastam és elfogadtam a szerviz szolgáltatások feltételeit:  https://asyst.videoton.hu/rolunk/letoltesek/ 
 

Tudomásul veszem, hogy bejelentésem megrendelésnek minősül, és a garanciális eseteket kivéve fizetési kötelezettséggel jár.  

  Aláírás: 

Bejelentés módja: (telefon, e-mail)  

Bejelentés ideje: (dátum, óra, perc) 

 

Reakció idő kevesebb, mint 1 munkanap : 
(a bejelentés és a munka megkezdés között eltelt idő) 

Teljesítés igazolás:  

Az elvégzett munkát igazolom, a berendezést 

működőképesen átvettem.  

Dátum: 

Aláírás:  

 

Berendezés azonosítója:  Megnevezése:  

Javítást végző mérnök(ök) Kezdés Befejezés

Időpont Óra
(személyek számával szorozva, 

0,5 órás egységben)

Óradíj Összeg

Munkaidőben

Munkaidőn túl

Éjszaka

Hétvége

Javítást végző technikus(ok) Kezdés Befejezés

Időpont Óra
(személyek számával szorozva, 

0,5 órás egységben)

Óradíj Összeg

Munkaidőben

Munkaidőn túl

Éjszaka

Hétvége

Megtett km. Km díj Összeg

Utazási idő Utazási ktsg. Összeg

Várakozási idő Várakozási ktsg Összeg

Gk. rendszáma

Utazó személyek száma

Várakozó szem. száma

Egyéb megjegyzés:  

Garancia kizárása: 
- Hanyag kezelés, rongálás 
- szakszerűtlen karbantartás 
- engedély nélküli átalakítás 
- nem megfelelő anyaghasználat 
- normál kopás, elhasználódás 
- kopó alkatrészek cseréje 
- szenzorok beállítása 
- mechanikus véghelyzetek beállítása 
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Hiba leírása: (a bejelentő által elmondott jelenség) Hiba előzménye: (pl. bekapcsolás után, vészleállás után 

vagy folyamatos gyártás mellett) 

A tényleges hiba leírása: (a szerviz mérnök által 

feltárt gyökér-ok) 

Hibakód, hibajelzés: (Ha nincs HMI, a hibalámpa 

villogás üteme is adhat információt) 

Elvégzett Munka (Correctíve Action):    
(a hiba megszüntetése érdekében elvégzett munka) 

Gyorsellenőrzés: (Pipa, vagy X) 

  Szakaszoló kapcsolók   Főkapcsoló   Elektromos tápellátás   Pneumatika tápellátás   Vészgomb, burkolatok  

 Típus kiválasztás   Üzemmód kiválasztás   Bemeneti tárak   Kézi üzem   Szenzorok  

 
Megelőző intézkedés: (Ha szükséges és lehetséges) 

Szoftver típusa: Aktuális verziósz.: Darab

Felhasznált

 anyagok:

Megnevezés Típus

Munkavezető aláírása:  Megrendelő aláírása:  

Berendezés azonosítója:  Dátum:  


