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Bevetési jelentés
Kérjük faxolja el kitöltve az 1/501-4035-ös faxszámra!

Az alábbi formanyomtatvány kitöltésével megrendelheti a bevetés során elhasznált StopStick darabok cseréjét. Kérjük, a be-
vetés körülményeivel kapcsolatban a formanyomtatványon kizárólag olyan adatokat adjon meg, melyek nem tar-
talmaznak bizalmas információkat, nem veszélyeztetik az eljárások lefolytatásának sikerességét, így a gyártó web-
oldalán nyilvánosságra hozhatóak. A bekért adatok nyilvánosságra hozatalának célja egyfajta statisztika jellegû tájékoztatás 
nyújtása olyan rendfenntartó szervezetek számára, akik tájékozódni óhajtanak termékeink korábbi bevetéseinek tapasztalatairól. 
A megadott adatokat informatív jellegûnek tekintjük, tehát nem várunk el a becsléseken alapuló értékeknél pontosabb adatokat, 
a tévesen megadott adatoknak bármilyen következménye bárki felé KIZÁRT. Kérjük hagyja üresen azokat a mezôket, 
amelyekbe bizalmasnak tekintett adatokat kellene írnia, vagy amely kérdésekre nem kíván/nem tud válaszolni.

Az vastag betûvel szedett mezôk kitöltése a csere megszervezése miatt feltétlenül szükséges, 
az oda írt adatok nem kerülnek nyilvánosságra, azokat bizalmasan kezeljük!

A bevetést végzô szervezeti egység: A bevetés dátuma:

Az eseménnyel kapcsolatos kontakt személy (név/telefon): E-mail:

Cím:

Az esemény kezdete: vége: Milyen StopTech eszköz került bevetésre?

 StopStick  Barracuda  Terminator  Piranha

Mi volt a menekülés feltételezett kiinduló oka? (a leginkább hasonlót jelölje meg ha nem talál pontosan megegyezôt)

 Közlekedési szabálysértés  Ittas vezetés  Engedélyekkel kapcs. probléma  Lopott jármû

 Vám/csempészettel kapcs.  Titkos  Egyéb, éspedig:

Átlagosan körülbelül milyen sebességgel menekült a 
jármû vezetôje?

km/h

Nagyjából mennyi lehetett a jármû sebessége a termék 
bevetésekor?

km/h

Körülbelül milyen távolságot tudott még metenni a 
menekülô jármû a kerék kiszúrása után?

 km méter
Az útburkolat típusa a bevetés helyén:

 aszfalt  beton  földút

A defektessé 
tett kerekek 
száma:

Melyik abroncsokat sikerült kilyukasztani?

 jobb elsô  bal elsô  jobb hátsó  bal hátsó

A defektett szenvedett jármû típusa (gyártó/típus): Amennyiben StopSticket használtak, a bevetés módja:

 kivetôzsákban  egyesével

  összecsatolva

A megsérült StopStick darabok gyári száma:

Egyéb megjegyzések, észrevételek, javaslatok a termékkel, vagy a bevetéssel kapcsolatban:

Az alábbi adatokat kizárólag adminisztratív célból szükséges kitölteni, hogy a cseredarabokat el tudjuk juttatni Önöknek. Az adatokat bizalmasan kezeljük, másnak nem adjuk ki.

A bevetési egység neve/címe (ahova a cseredarabokat küldeni kell): Hivatkozás (pl. az 
esemény azonosítója):

A kontakt személy neve/telefonszáma (akit a szál-
lítással kapcsolatban keresni lehet):

A nyomtatványt kitöltötte (név/telefon): Kelt:

aláírás, pecsét


