
 

 
 

  

Panasonic Technikai Támogatás szolgáltatáscsomag  

megrendelőlap 2021 

 
Cégnév: 

Kapcsolattartó: 

Adószám: 

Panasonic Támogatási Rendszer 2021 

Szolgáltatás megnevezése 
Szolgáltatáscsomag 

nélkül 

Szolgáltatáscsomag 

Alap Prémium 

Javítás ügyintézése garancia idő alatt x x x 

Javítás ügyintézése garancia idő után árlista alapján x x 

Ingyenes Firmware upgrade (NS központokhoz)  

MPR-ID alapján 12 hónapon belül 
x x x 

Ingyenes, értékesítést támogató webinar elérése x x x 

Ingyenes Firmware upgrade (NS központokhoz)  

MPR-ID alapján 12 hónap után 

Nem támogatott, 

nem elérhető 

x x 

Csereeszköz biztosítása javítás idejére a készlet erejéig egyedi ajánlat alapján 

Teszteszközök ingyenes biztosítása a készlet erejéig x x 

Webes támogatás elérése (dokumentációk,  

programozói konzol - jelenleg panasoniconline.hu) 
x x 

Ingyenes értékesítést támogató oktatások és értékesítést 

támogató eszközök, kalkulátorok biztosítása 
x x 

Telefonos rendelkezésre állás támogatása  

(támogatás igénybejelentés) munkaidőben (8-16 óráig) 
x x 

Email rendelkezésre állás támogatás  

(támogatás igénybejelentés) (0-24 óráig) 
x x 

Oktatási kedvezmény a meghirdetett tanfolyamok díjából 

(tantermi vagy webinar) 
50% 100% 

Webinar alapú technikai oktatási kedvezmény a 

meghirdetett tanfolyamok díjából  
50% 50% 

Telefonos reakcióidő támogatási kérdésekben, 

munkaidőben (8-16 óráig) max. 72 órás válaszidővel 
x - 

Email reakcióidő támogatási kérdésekben, munkaidőben  

(8-16 óráig ) max. 72 órás válaszidővel 
x - 

Telefonos reakcióidő támogatási kérdésekben, 

munkaidőben (8-16 óráig) max. 24 órás válaszidővel 
- x 

Email reakcióidő támogatási kérdésekben, munkaidőben  

(8-16 óráig) max. 24 órás válaszidővel 
- x 

NS előtelepítési kedvezmény - 10% 
 

 

Megrendelem az alábbi Panasonic Technikai Támogatás szolgáltatáscsomagot*: 

A szolgáltatás időtartama: 2021.02.01. - 2022.01.31-ig tart.  

Alap szolgáltatáscsomag listaár – 38 700 Ft + Áfa / naptári év 

Prémium szolgáltatáscsomag listaár – 83 300 Ft + Áfa / naptári év 

  Nem szeretném igénybe venni a Panasonic Technikai Támogatást 

*Csak érvényes Viszonteladói Szerződés mellett igényelhető, amelynek értelmében a 

fizetendő díj a szolgáltatási kedvezménnyel (10%) csökken. 

 

A megrendelt szolgáltatás részletezése a Viszonteladói Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

2. számú mellékletében található, mely elérhető a www.young.hu weboldalon. 

 

……………………, 2021. ……………………….. 

 

………………………………………  

aláírás 


