Servis pro váš autobus Mercedes-Benz a Setra

Návrh na uzavření servisní smlouvy OMNIplus BasicPlus.
Zákazník/ﬁrma

Zákaznické číslo

Kontaktní osoba

Telefon

Ulice, číslo domu

Telefax

PSČ, město

E-mail

Zákazník prohlašuje, že uznává předané podmínky servisní smlouvy OMNIplus a podmínky provádění oprav společností EvoBus a v souladu s těmito podmínkami
navrhuje společnosti EvoBus GmbH uzavření smlouvy pro následující vozidlo:
Typ vozidla

Registrační značka

První schválení
k provozu

Začátek smlouvy od

Číslo podvozku

Počáteční stav
kilometrů

Zákazník je povinen zaslat po schválení způsobilosti vozidla k provozu kopii příslušného technického průkazu na adresu EvoBus GmbH, HPC R 804,
P.O. Box 9042, 89087 Neu-Ulm nebo na telefaxové číslo +49 731 181- 8760.
Všechny uvedené cenové údaje se rozumějí bez daně z obratu v zákonem stanovené výši, pokud příslušné částky podléhají dani z obratu
Maximální počet kilometrů ujetých
během doby trvání smlouvy

Max. doba trvání smlouvy v měsících
Požadovaný způsob platby
(označte zvolenou možnost křížkem
a uveďte odpovídající částku)

Jednorázová platba ve výši

Euro

Měsíční splátky ve výši

Euro

Převažující způsob používání vozidla

městská doprava

meziměstská doprava

km (celkem)

dálková doprava

Servisní středisko zajišťující plnění
smlouvy

Rozsah plnění servisní smlouvy OMNIplus BasicPlus.
Údržba
Všechny potřebné činnosti údržby v rozsahu předem stanoveném společností EvoBus (viz servisní knížka) na všech dílech, které jsou ve vozidle podle
popisu provedení namontovány ve výrobním závodě (vyjma dílů pocházejících od jiných dodavatelů). Zahrnuty jsou také výměny dílů a provozních látek
(vyjma pohonných hmot), které se mají provádět podle servisní knížky.

Opravy spočívající ve výměně dílů podléhajících opotřebení
Provádění oprav a v případě potřeby výměn níže deﬁnovaných komponent, které jsou potřebné v důsledku opotřebení vzniklého při správném používání
a provozu vozidla.
brzdové destičky, brzdové kotouče
tlumiče odpružení, pružinové měchy
řemenové pohony (klínové řemeny, žebrované klínové řemeny, napínací kladky, vodicí kladky)
spojka, pokud je namontována (unášecí kotouč, přítlačný kotouč, setrvačník, vypínací vidlice, vypínací ložisko)
ﬁltry přiváděného vzduchu
lišty stěračů

EvoBus
Podnik
skupiny Daimler AG
Podnik skupiny Daimler

EvoBus GmbH
Sídlo: Kirchheim unter Teck/Nabern, registrační soud: Stuttgart
Č. zápisu v obchodním rejstříku: 17 31 6, předseda dozorčí rady: Wolfgang Bernhard,
obchodní vedení/představenstvo:
Hartmut Schick (předseda představenstva/výkonný ředitel), Steffen Hoffmann,
Till Oberwörder, Enza Occhipinti, Holger Steindorf, Gustav Tuschen

EvoBus GmbH, HPC R 804
P.O. Box 9042, 89087 Neu-Ulm
Telefon +49 731 181- 9500
Telefax +49 731 181- 8760
www.omniplus.de

Firemní vrubopis
V případě stanovení měsíčních splátek bude společnost EvoBus GmbH odvolatelně zmocněna inkasovat splátky vyplývající ze smluvního poměru
prostřednictvím vrubopisu vystavovaného k jednotlivým datům splatnosti. První faktura může být vystavena na vyšší částku než následné faktury, jestliže
servisní smlouva byla uzavřena po uplynutí delší než jednoměsíční doby od dodání vozidla / prvního schválení způsobilosti vozidla k provozu. V tomto případě
bude stanoveno souhrnné zaúčtování k tíži zákazníka za období uplynulé od data dodání vozidla / prvního schválení způsobilosti vozidla k provozu. Jednotlivé
splátky jsou splatné k 1. dni každého měsíce. Zákazník zajistí, aby na účtu bylo vždy k dispozici dostatečné krytí.
Stran modalit postupu při vystavování vrubopisů obdrží zákazník samostatné písemné sdělení.

Výše uvedený návrh zákazníka na uzavření smlouvy byl doručen prostřednictvím
pověřeného pracovníka odbytového oddělení

Datum / podpis pověřeného pracovníka odbytového oddělení

Jméno
Telefon

Data, která budou shromážděna v rámci tohoto navázání styku, bude společnost EvoBus GmbH ukládat za účelem rychlého a bezchybného zpracování ve
vlastních podnikových systémech elektronického zpracování dat. S předanými daty bude nakládáno v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně
osobních údajů (BDSG) jakož i zákona o telekomunikačních datových službách. Za účelem kontroly a sledování bonity bude prováděno předávání dat agenturám
poskytujícím informace o úvěruschopnosti.

Místo/datum

Firemní razítko a podpis zákazníka

Výše uvedený návrh zákazníka se přijímá

Místo/datum

Podpisy EvoBus GmbH, tým servisních smluv OMNIplus

Stav: 08/2014

