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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4700 Mátészalka
Kórház u. 2-4.

Nyilatkozat

Philips Medical Systems Nederland B.V. az orvosi berendezés gyártojanak és forgalmazoja (székhelye:
Veenpluis 4-6 5684 PC Best The Netherlands, kereskedelmi kamarai nyilvántartási száma: 17060498)
(“PMSN”) az orvosi berendezés forgalrnazOjának aláIrásra jogosult képviselôje nyilatkozom és
igazolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban
uzernbehelyezett Philips Brilliance 10 CT berendezés installálására és karbantartási tevékenységének
végzésére alkalmas hivatalos tanñsItvárinyal Magyarország teruletén jelenleg a Philips Magyarország
Kft. alkalmazottai rendekeznek, mert:

A berendezés miiszaki sajátosságai miatt annak a karbantartását és javItását javasoljuk, hogy
csak hivatalosan képzett és okleveléllel ellátott szakemberek vegezzek
A karbantartási es javItási tevekenyseghez nélkülözhetetlen szoftver felhasználói licenszét a
gyártO csak olyan szakemberek számára, illetve cégek számára biztosItja, akik hivatalosan ki
lettek képezve a berendezés karbantartására és javItására, illetve, amelyek alkalmazásában
állnak ilyen szakemberek.
-

Jelen nyilatkozat aláIrásakor Magyarország területén kizarolag a Philips Magyarország Kft.
alkalmazásában állnak olyan szakemberek, akik a gyártó által rnegfelelôen ki lettek képezve a
berendezés karbantartására és javItására, és ehhez kapcsolódóan kizarolag a Philips Magyarország Kfi.
rendelkezik a berendezés karbantartásához és javItásához nélkülözhetetlen szoftver felhasználói
licenszével.
A nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Einclhoven, 2016. jñlius 18.
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Declaration

Philips Medical Systems Nederland B.V. a well established manufacturer and supplier of medical
equipment, having its registered office at Veenpluis 4-6 5684 PC Best The Netherlands, commercial
register number.’ 17060498 (“PMSN”) supplier of medical equipment hereby declares and certifies that
at this moment in the territory of Hungary, Philips Hungary Ltd is the official trained and service
provider for installation and maintenance activity for Philips Brilliance 10 CT installed in Szabolcs
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, because:
-

-

Due to its technical specifications we recommend that only officially trained and certified staff
attend to perfonn maintenance and repair activities of the specified equipment.
The manufacturer grants the software license, which is essential for the maintenance and repair
activities only for officially trained channels, for the maintenance and repair activity or who
employs such experts.

At the date of signature of this declaration in the territory of Hungary only Philips Hungary Ltd employs
such experts, who are duly trained by the manufacturer for the repair and maintenance of the equipment
and connected to this only Philips Hungary Ltd has the software license, which is essential for the
maintenance and repair activity, for the quipment
TI(
The declaration is val,duntil recalled.
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