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MEGRENDELŐLAP
Alulírott………………..................................megrendelem az Autó-Nagy kft-től az alábbi gépkocsi javítását.

□
□
□

Casco-s kár javítás

Típus:........……………………….

Felelősségi kár javítás
Önköltséges javítás

Rendszám:……………………….

Elvégzendő munka leírása a megrendelő igénye szerint:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Gépkocsi sérülések (az összes látható sérülést jelölni):

Kilóméteróra állás:...................................

Üzemanyagszint:

¼

½

¾

1

Megjegyzés:.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Átvett iratok (csak biztosítós kárrendezéshez szükséges):
□ Baleseti bejelentő (kék-sárga)

□ Aláírási címpéldány

□ Kárbejelentő nyomtatvány

□ Törzskönyv másolat

□ Forgalmi fénymásolat

□ Meghatalmazás

□ Jogosítvány fénymásolat

□ Banki meghatalmazás

□ Rendőrségi határozat

□ Anyagszámla másolat

Az alábbi feltételeket tudomásul veszem és elfogadom:
A Vállalkozó Autó-Nagy Kft. nem felel azért a késedelemért, amely az anyagbeszerzés során a szállítónak róható
fel. A megrendeléskor előre nem látható hiba esetén a javítást és a többletköltséget egyezteti a Megrendelővel.
Megrendelő az elszállítás időpontját megjelölő felszólítást követő 3 naptól napi 2.000,- Ft. összegű tárolási díjat
köteles megfizetni Vállalkozónak abban az esetben, ha a javítattástól visszalép, illetve a gépkocsi készre jelentését
követő átvételre nem jelentezik. Megrendelő mindkét esetben köteles megtéríteni az igazolt vállalkozási díjat és
anyagköltséget is.
Abban az esetben, amennyiben Megrendelő Vállalkozón keresztül intézi a gépkocsival kapcsolatos biztosítási
ügyeket, Megrendelő az alábbi tájékoztatást tudomásul veszi, és az eljárást magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A teljes vállakozási díj megtérítésére Megrendelő akkor is köteles, ha a biztosítási ügyintézés alatt, vagy annak
alapján megállapítást nyer, hogy
 az érintett gépkocsi totálkáros (javítása gazdaságilag nem indolkolt),
 a jogalap nem rendezett bármely okból, emiatt a biztosító a felelősség, illetőleg a cascó-biztosítás
alapján a kártérítést, illetve a teljesítést megtagadja,
 a biztosító avultatás miatt a teljes javítási összeget nem hajlandó megtéríteni (Megrendelő a különbözet
megtérítésére ebben az esetben is köteles),
 ha a biztosító egyéb bármely okból nem rendezi a javítási költséget.
Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy abban az esetben, amennyiben a gépkocsi tulajdonosa vagy a biztosított
meghatalmazása, alapján vagy képviseletében jár el, úgy ezen kötelezettségek alól abban az esetben sem
mentesül, csak akkor, amennyiben a fizetési kötelezettségét a meghatalmazás kizárja.
Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a javításra leadott gépkocsit Válalkozó alkalmazottai és tagjai közúti
forgalomban használják (így pld., de nem kizárólagosan próbakör, futómű beállítás, vizsgáztatás, számítógépes
vizsgálat, stb.)
Felek egyebekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései szerint járnak el, jogvitájukra a Fővárosi Törvényszék
kizárolagos illetékességét állapítják meg.

Gépjármű átvétel
Cím:…...................................
Tel.:........................................
Kelt.:..........év......hó......nap......óra......perc

...........................................
Megrendelő

Gépjármű átadás
Megjegyzés:.......................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Mai napon a gépjárművet kijavított, kifogástalan állapotban átvettem.

Kelt.:..........év......hó......nap......óra......perc

….....................................
Megrendelő

