Protokol o servisnom / garančnom zásahu č1).

Značka:

označte krížikom

Č. záručného listu:
Zákazník:

Telefón:

Adresa kotolne:
Typ zariadenia:

Výrobné
číslo:

Typ regulácie a
modulov:

Výrobné
číslo:

Iné zariadenia:

Výrobné
číslo:

Predajca

dátum predaja:

Montážna firma:

dátum montáže:

Uviedol do prevádzky:

dátum spustenia:

Nepovinné údaje (tieto údaje môžu byť vyžiadané oddelením ASA podľa charakteru poruchy).
Úprava vody:
Poistná skupina UK: áno / nie* Poistná skupina TUV:
áno / nie*
áno / nie*
žiadna / prietoková / zásobník*
Filter na spiatočke UK do kotla: áno / nie*
Príprava TUV:
Expanzná nádoba - objem/tlak:
/
Objem systému (m3):
Vykurovací systém:
radiátorový / podlahové kúrenie / kombinovaný*
Anuloid / Tichelmann / Výmenník*
Druh paliva:
Tlak plynu:
kPa Emisie spalín:
Poruchové hlásenie (kód z displeja):
Reklamácia vzťahujúca sa k zariadeniu v záručnej dobe)2):

áno / nie*

Reklamácia vzťahujúca sa k náhradnému dielu v záručnej dobe3):

áno / nie*

Stručný popis poruchy:

Spôsob odstránenia poruchy:

Použité náhradné diely na záručnú opravu
Objednávacie číslo náhradného dielu

Číslo faktúry za náhradné diely:
Názov náhradného dielu

Dátum výroby (FD)

Počet

Opravu vykonal (meno ST, firma, adresa, číslo ST):
Dátum opravy:

Zariadenie funguje:

áno / nie*

Podpis servisného technika
Podpis zákazníka
* Nehodiace sa preškrtnite!
Tento protokol o servisnom/garančnom zásahu je platný len z priloženou kópiou záručného listu a kópiou daňového
dokladu o nadobudnutí (kúpe) zariadenia.
1) Poradové číslo garančného prípadu, prideleného v RVS alebo sklade z ND.
2) Záručná doba zariadenia je definovaná v záručnom liste prideleného k zariadeniu. V prípade výmeny náhradného dielu na zariadení v
záručnej dobe sa záručná doba na zariadenie a ani na vymenený náhradný diel nepredlžuje.
3) Záručná doba na náhradný diel namontovaný do zariadenia pri mimozáručnej oprave (podľa podmienok uvedených v záručnom liste
prideleného k zariadeniu) je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia náhradného dielu. Ako záručný list k náhradnénu dielu slúži daňový doklad o
nadobudnutí (zakúpení) náhradného dielu.

