
Miestas, data, EUROPART darbuotojo  vardas, 
pavardė parašas  

Miestas, data, kliento parašas, pareigos. ( Did. raidėmis) 

Pretenzijos paraiška

Išsamus gedimo aprašymas. Jeigu reikia daugiau vietos pridėkite atskirą lapą.

Transporto priemonės duomenys

Gamintojas Tipas

Važiuoklės (VIN) numeris Pirmoji registracija

Variklio darbinis tūris (ccm) Galia kW/PS

Viso nuvažiuota KM. Pravažiuota KM su pirkta dalimi

Prekės duomenys

*  Prie pretenzijos paraiškos turi būti pridėtos sąskaitos faktūros patvirtinančios: profesionalų montavimą ir išmontavimą taip pat ir kiti papildomas išlaidas (vilkimas, pajamų praradimas ir kt.) pagrindžiantys dokumentai. Visi doku-
mentai turi būti pateikti pildant paraišką, į vėliau pateiktas papildomas išlaidas nebus atsižvelgta!.

Grąžinimo data Patirtos papildomos išlaidos* (su sąskaitomis)

EP prekės numeris Kiekis

Pardavimo data Montavimo data Išmontavimo data

Aprašymas / OE-Nr.

Kliento duomenys

Pašto kodas  / MiestasGatvė

Telefono nr.Kontaktinis asmuo

Kliento numeris Įmonė

Filialas GA.-Nr.Darbuotojas

Kliento sutikimo deklaracija

Nepaisant pretenzijos atmetimo, prekė gali būti įmanoma suremontuoti. Kadangi susidaro remonto išlaidos, jas turės padengti klientas.
Jeigu pretenzija yra atmetama, klientas duoda sutikimą atlikti remonto darbus, kurių suma neviršys                                  Eurų . Klientas neturi teisinės teisės gamintojo reikalauti atlikti remonto darbus.
Esant tam tikroms aplinkybėms norint patikrinti  garantinę pretenziją gali tekti išardyti ( sugadinant ) dalį ar jos sudedamąsias dalis, po tokio išardymo surinkimas nebeįmanomas. 
Ar sutinkate, kad dalis bus išardoma?  

Hiermit bin ich      AŠ SUTINKU      AŠ NESUTINKU.    (Pastaba: Neduodant sutikimo ardymui, garantinė pretenzija gali būti atmesta.)

Jeigu garantinė pretenzija nebus patenkinta. Ar grąžinti seną dalį atgal?

  TAIP (gali tekti padengti  prekės grąžinimo siuntimo išlaidas)
  Ne 

Prekės perdavimo būdas

  Gauta tiesiai iš kliento    Transporto p. valst. nr:    Paėmimas iš kliento   Tour-Nr.:
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