Zakázka

Firma

Příjmení, Jméno

PSČ, Město

Ulice, číslo domu

Telefon

Přístroj

Inventární číslo

Prosím zkontrolujte výše uvedený přístroj a v případě, že se vyskytly
odchylky od hodnot normálu, proveďte nastavení.
Pro vystavení kalibračního certifikátu použijte uvedené údaje.

Datum, Podpis

Váš odborný prodejce
Prosím oddělte a spolu s měřícím přístrojem odevzdejte u Vašeho odborného prodejce.

Adresa

BOSCH Service Center PT
Tel.: 519 305 700
Fax: 519 305 705
E-mail: servis.naradi@cz.bosch.com

Přesně, rychle, spolehlivě
Bosch kalibrační servis

Bosch kalibrační servis –
pro nejvyšší přesnost Vašich měřících přístrojů
Kdo používá stavební laser nebo optický nivelační přístroj, musí si být jistý, že přístroj pracuje spolehlivě

Kalibrujeme pro Vás mimo jiné …

a splňuje právní požadavky a normy. Proto Vám doporučujeme roční kontrolu Vašeho přístroje v
kalibračním servisu Bosch: rychle, přesně a spolehlivě.
Rotační laser
např. BL 130 I, BL 200 GC,
GRL 150 HV …

V případě, že se při kontrole přístroje zjistí odchylky
hodnot od normálu, bude přístroj přesně nastaven.

Naše servisní centrum s vysoce kvalifikovaným
personálem a rychlým zpracováním zakázek je

Skupiny
produktů

Vám za pomoci našich odborných prodejců k dispozici.
Kalibrace splňuje požadavky dle ISO 9000FF
(„monitorování měřících přístrojů“).
Obdržíte certifikát včetně dokumentace všech
naměřených hodnot.

Kontrola bez
nastavení

Kontrola
s nastavením

Rotační laser

1.541,- Kč

2.465,- Kč

Bodový laser

925,- Kč

1.541,- Kč

Čárový laser

925,- Kč

1.541,- Kč

Optický nivelační
přístroj

925,- Kč

1.541,- Kč

Bodový laser
např. GPL 3, GPL 5, GPL 5 C …

Čárový laser
např. GLL 2-50, GLL 2-80 P,
GLL 3-80 P …

Ceny včetně DPH

Naše kalibrační služby
³ Vyčistění přístroje

Další skupiny produktů zkontrolujeme a nastavíme

³ Prověření přesnosti měření
³ V případě potřeby: nastavení přístroje
³ Dokumentace všech naměřených hodnot

k tomu poskytneme na požádání.

³ Kalibrační certifikát
³ Zpětné zaslání přístroje do pěti pracovních dnů

Náš servis je Vám samozřejmě k dispozici i v případě,

Optický nivelační přístroj
např. GOL 26 D …

individuálně podle náročnosti. Bližší informace Vám

Servis pro všechny případy
že má Váš přístroj technickou poruchu nebo byl
poškozen pádem. Zeptejte se Vašeho odborného
prodejce, rád Vám pomůže při vyřizování Vaší opravy.

... jako i další skupiny produktů nezávisle na značce

