
 

KLIENDILEPINGU TAOTLUS 
 
Amservi kliendilepingu taotlemise õigus on kõigil era- ja juriidilistel isikutel, kes usaldavad meile oma auto soetamise 
või hooldamisega seotud tööde teostamise. Kliendilepingu tingimuste määramisel on aluseks esinduse 
andmebaasis olev kliendi lojaalsuse ajalugu (meilt ostetud toodete ja teenuste hulk, sagedus, maksekäitumine). 
Püsikliendi staatust omavad kõik isikud, kelle sõiduk on soetatud ja  hooldatud  Amservi esindustes. Kliendileping 
kehtib kõigis Amservi esindustes, olenemata sellest, millises esinduses see on sõlmitud ja allkirjastatud. 
Kliendileping võib sisaldada eritingimusena kokkulepet, mis kehtib ainult teatud esinduses. Näiteks soodustus  ainult 
selles esinduses, kus auto on ostetud.  
 
Kliendilepingu üldtingimustega saate tutvuda meie koduleheküljel  www.amserv.ee.  
 
Kliendilepingu sõlmimiseks palume Teil täita ja digitaalselt allkirjastada alljärgnev ankeet ning saata Teile sobivaima 
esinduse üldisele meili aadressile.  
 
TAOTLEJA  

Ees- ja perekonnanimi /Ärinimi 

 
Registrikood 

Aadress 

 
Kontakttelefon 

 
Arve esitamise e-post 

 
Esindaja nimi  

 
Isikukood 

 
Amet 

 

 
LEPINGU TAOTLEJA POOLT VOLITATUD ISIKUD, KELLEL ON ÕIGUS TOOTEID JA TEENUSEID TELLIDA 

Nr Ees- ja perekonnanimi Isikukood Kontakttelefon E-post Nõustun kliendilepingu 
üldtingimuste punktis nr 2 
toodud kliendi ja isikuandmete 
töötlemise tingimustega   

      

      
      

      

      

 
HOOLDATAVATE SÕIDUKITE ANDMED  

Nr Mark Mudel ja keretüüp Reg. number Ehitusaasta Sõiduki kasutaja ees-ja 
perekonnanimi  

      

      

      

      
      

 
Palun märkige, millises esinduses soovite kliendilepingut vormistada.  
  
Tallinnas Tartus Pärnus Paides Viljandis 

□ Amserv Sõpruse □ Amserv Turu □ Amserv Pärnu □ Amserv Paide □ Amserv Viljandi 

□ Amserv Järve □ Amserv Tähe 
   

     
 
LEPINGU LISAD 

□ Kliendi või tema esindaja isikuttõendava dokumendi koopia. 

□ Äriühingu puhul kehtiva B kaardi väljatrükk. 

 
Kinnitan, et ülaltoodud andmed on õiged ja täielikud. 
 

Kliendi allkiri ja kuupäev 
 

  

http://www.amserv.ee/
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