
Objednávka služby

Servis analyzátoru spalin

IČO: .................................................................................................................

Kontaktní osoba: .................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................

Firma

Název společnosti:  ..........................................................

Kontaktní osoba:     ..........................................................

Ulice + č.p.: ..........................................................

PSČ / Město:           ..........................................................

Dodací adresa

Název společnosti:  ..........................................................

Kontaktní osoba:     ..........................................................

Ulice + č.p.: ..........................................................

PSČ / Město:           ..........................................................

Fakturační adresa (pokud se liší od dodací)

Poznámky:   ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Přístroj předal v  ........................................ dne ................................. Podpis zákazníka: ...................................

Přístroj převzal v ........................................ dne ................................. Podpis / razítko Testo .............................

Typ přístroje (na štítku na zadní straně):  .................................................................................................

Objednací číslo přístroje (na štítku na zadní straně): .................................................................................................

Sériové číslo přístroje (na štítku na zadní straně):  .................................................................................................

Přístroj

Chyba měření O2 nebo CO2

Chyba měření CO

Chyba měření teploty spalin

Chyba nabíjení akumulátoru

Závada tiskárny

Jiné (uveďte): ...........................................................

..................................................................................

..................................................................................

Popis závady

Provedení kalibrace analyzátoru spalin

Jiná adresa na kalibrační list (uveďte v poznámce)

Preventivní výměna senzorů analyzátoru

Preventivní výměna akumulátoru analyzátoru

Dodání balení náhradních filtrů do odběrové sondy

Dodání balení termopapíru do tiskárny

Dodání archu záslepek na komín

Výměna kufru

Další požadavky

Požaduji zajištění přepravy - sběrnou službou (přístroj bude vyzvednut a po opravě vrácen zásilkovou službou) - 280,- Kč bez DPH. 
Administrativa servisu Vás bude kontaktovat ohledně vyzvednutí.
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