
Feladó: Patrik Pamuki
Elküldve: 2023. február 9., csütörtök 9:58
Címzett: juhasz.roland@riaszto-szereles.eu
Tárgy: Re: [kapcsolat oldal form]ÚJ üzenet a weboldalról

Kedves Roland,
1024. Budapest Lövőház utca 24.

A pittyegő hibajelzés abbamaradt, gondolom sikerült visszatöltenie magát, de ettől független az 1. 
probléma még továbbra is fennáll.

Az alábbi napok lennének nekem a megfelelőek:
Február.10, 13, 16, 17 illetve az egész 20-ai hét.

Köszönettel,
Pamuki Patrik

juhasz.roland@riaszto-szereles.eu <juhasz.roland@riaszto-szereles.eu> ezt írta (időpont: 2023. febr. 
8., Sze, 16:00):
Kedves Patrik,

Természetesen megoldható, merre található az ingatlan helyileg?

Juhàsz Roland
Szerviz mérnök
CCTV, riasztó, belèptető, tűzjelző
AlarmFIX

juhasz.roland@riaszto-szereles.eu

06 30 479 3201

1131 Budapest
Váci út 33
PSG irodaház

riaszto-szereles.eu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga személyes adatokat és bizalmas információkat tartalmaz, így törvényi 
védelem alatt áll. Megismerése, nyilvános közlése, továbbítása csak erre külön feljogosítás után engedélyezett. Az 
üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak ismerhetik meg, használhatják fel. Ha Ön nem az 
üzenet címzettje, úgy kérjük, értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből.

This message and any files transmitted with it contain personal data and confidential information, therefore, it is 
under legal protection. Disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this 



information is strictly prohibited unless one is authorized to take such action. The message is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed. Please notify the sender immediately if you have received this 
message by mistake and delete this message and all of its attachments from your system.

2023. febr. 7. dátummal, 12:16 időpontban WordPress <wordpress@riaszto-
szereles.eu> írta:

kapcsolat oldal form

User Details

 First Name: Anonymous

 Referer: https://riaszto-szereles.eu/elerhetoseg/



kapcsolat oldal form #0000000332 | On 2023.02.07. 12:16

First Name Anonymous

IP Address 82.131.210.2

Állapot Folyamatban

User Account Guest

Link https://riaszto-szereles.eu/sikeres-uzenetkuldes/?id=c872ff67dfd0dd6688b298d20bf1e9d3

Miben tudok segíteni?

Telepítés, beüzemelés

Javítás, szerviz

Karbantartás



Garanciális ügyintézés

Érdeklődés

Hogyan szólíthatom? 
Kérem, adja meg a nevét. 

Pamuki Patrik

Email cím

pamukipatrik@gmail.com

Üzenet

Tisztelt Cím!
2 problémával keresném fel önöket.
1.Lakásunkban tulajváltást követően nem kaptuk meg a riasztó kódot, mivel az előző tulaj sem tudta ezt. Érdeklődni szeretnék 
készülek "resetelésének" illetve lehetséges-e.
2. A tegnapi nap folyamán elkezdet pittyegni a konzol és a 2-es hibakódot sikerült kiiratni vele, ami az alacsony aksi feszültségre enged 
következtetni, természetesen ideiglenesen a *2-es nyomógombal eltudjuk némítani, de a hibát minél előbb javítani szeretnénk!
Köszönettel,
Pamuki Patrik


