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Αρχείο Καταγραφής 
αντικλεπτικών εξαρτηµάτων και κλειδιών 

(να  συµπληρώνεται  ευανάγνωστα  µε  κεφαλαία  γράµµατα) 
Καταγραφή των τοποθετηµένων ή αγορασµένων εξαρτηµάτων του ηλεκτρονικού Immobilizer, του κλειδιού 
του αυτοκινήτου και του αφαλού της κλειδαριάς, του κωδικού του ραδιοφώνου, καθώς και των 
εξαρτηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης του αυτοκινήτου (αναγνωρίζονται από τον σειριακό αριθµό).                    
Η καταγραφή αυτή, είναι αυστηρά εµπιστευτική και πρέπει να φυλάσσεται µε ασφάλεια για 10 έτη.

Μόνο η VW AG ή ο Εισαγωγέας και οι µπορούν να εκδώσουν πληροφορίες κατόπιν αίτησης πάνω σε νοµική βάση. Για την 
τοποθέτηση ή την πώληση των προαναφερθέντων εξαρτηµάτων απαιτείται η απόδειξη ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου µαζί µε έγκυρα 
στοιχεία ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα / διαβατήριο), εφόσον ο πελάτης δεν είναι προσωπικά γνώριµος. Κατά την κατασκευή 
ανταλλακτικών κλειδιών, ο πελάτης λαµβάνει ένα αντίγραφο του Αρχείου Καταγραφής υπογεγραµµένο για την παράδοση του 
κλειδιού. 
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Όνοµα και διεύθυνση 

του πελάτη 
 αριθ. δελτίου ταυτότητας / 

διαβατηρίου 
Εργασία που έγινε και 

σειριακοί αριθµοί εξαρτηµάτων 

   
   

 προσωπικά γνωστός    
 
Για την έκδοση νέων ή ανταλλακτικών κλειδιών απαιτείται επιπροσθέτως η γραπτή επιβεβαίωση 
(υπογραφή) του πελάτη σχετικά µε τις διεξαχθείσες ενέργειες.  
 
Ετοιµάστηκε/αν ___  νέο/α κλειδί/α αυτοκινήτου   .    Εάν το παλαιό κλειδί είναι χαλασµένο: 
 
                                                                                      Υπάρχουν ___ κλειδί/α χαλασµένο/α. 

Λόγος/αιτία:      Το/α χαλασµένο/α κλειδί/α θα παραµείνουν: 
 

ο     Στον πελάτη 

ο     Στον έµπορο 

ο     Στην VW για ανάλυση 

 

ο     Έξτρα κλειδί           ο     Κλειδί έκτακτης ανάγκης 

ο     Το/α κλειδί/α χάθηκε/αν 

ο     Το/α κλειδί/α κλάπηκε/αν 

ο     Το/α κλειδί/α ήταν χαλασµένο/α 
       
Εάν τα χαλασµένα κλειδιά, κατόπιν επιθυµίας του πελάτη, παραµείνουν στο Συνεργείο , τότε το Συνεργείο θα πρέπει να καταστρέψει 
/ κόψει το στέλεχος του κάθε κλειδιού και τα ηλεκτρονικά του µέρη. Τα κατεστραµµένα κλειδιά πρέπει να επιδειχθούν στον πελάτη.  
Εάν χαθεί ή κλαπεί κλειδί, ο πελάτης θα πρέπει να ενηµερώσει την αστυνοµία και την ασφάλειά 
του. 
 
 
Ηµεροµηνία:   Κωδικός συνεργείου.: ____  ____  ____  ____  ____ 
 
 
 
Επωνυµία:        Υπογραφή :   
                               (Κεφαλαία γράµµατα)                            (Συνεργείο)                                                 
 
 
 
Όνοµα:        Υπογραφή :   
                               (Κεφαλαία γράµµατα)                                                           (Πελάτης) 


