
Vieta, datums, EUROPART darbinieka vai EUROPART 
pilnvarotās personas paraksts

Vieta, datums, klienta paraksts un paraksta atšifrējums

Garantijas prasības pieteikums

Prasības pamatojums/detalizēts defekta apraksts: Ja nepieciešams vairāk vietas, lūdzam izmantot atsevišķu lapu

Transportlīdzekļa dati

Ražotājs Tips

Šasijas Nr. Pirmreizējā reģistrācija

Motora tilpums (cm3) Jauda kW/ZS

Kopējais nobraukums, km Nobraukums ar bojāto detaļu, km

Informācija par detaļām

*  Sūdzības iesniegumā jāiekļauj pierādījumi ar faktūrrēķiniem, kas apliecina prasītās preces profesionālu uzstādīšanu un demontēšanu, kā arī rēķini un apliecinošie dokumenti par iespējamām vēlākām izmaksām (piemēram, 
evakuēšanas izmaksas, ienākumu zaudēšana utt.). Vēlāk iesniegta informācija par izmaksām vai izmaksu tāme nevar tikt ņemta vērā.

Saņemts no klienta Netiešās izmaksas* (ar apliecinošiem dokumentiem)

EP artikula numurs Gab. skaits

Piegādes datums Iebūvēšanas datums Demontāžas datums

Apzīmējums/OE Nr.

Informācija par klientu

Pasta indekss, vietaIela

TālrunisKontaktpersona

Klienta numurs Firma

Filiāle GA Nr.Darbinieks

Klienta piekrišanas apliecinājums

Neskatoties uz atteikšanos no garantijas, detaļas remonts ir iespējams. Šajā gadījumā radušās izmaksas jāsedz iepriekš minētajam klientam. Ja klients atsakās no garantijas, viņš ar šo paziņo, ka dod savu piekrišanu remonta 
izmaksām līdz______________ EUR apmērā. Klientam nav likumisku tiesību uz nekvalitatīvās preces remontu. Garantijas prasības pārbaudei noteiktos apstākļos ir nepieciešama detaļas demontāža un/vai sagraušanas tests. Tam 
sekojoša detaļas atjaunošana tās piegādes stāvoklī pēc tam vairs nav iespējama.

Šiem noteikumiem piekrītu      piekrītu      nepiekrītu (Norāde: garantijas prasības pieteikuma apstrāde var nebūt iespējama).

Atteikuma gadījumā veco daļu vēlos saņemt atpakaļ

 jā (var rasties nosūtīšanas izmaksas, kas jāsedz klientam)
 nē 

Nodošanas veids

 saņemts no klienta personīgi  Transportlīdzekļa numurs  piegādājusi pilnvarotā persona  Reisa Nr.
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