Opdracht

Bedrijf

Naam, Voornaam

Postcode, Plaats

Straat, Huisnummer

Telefoon

Product

Inventarisnummer

Controleer het hierboven vermelde product en stel het af
wanneer dit noodzakelijk is om de normale waarden te bereiken.
Gebruik de gegevens hierboven voor het opmaken van het
kalibratiecertiﬁcaat.

Datum, Handtekening

Uw vakhandelaar

Hierlangs afknippen en samen met uw meetgereedschap inleveren bij uw vakhandelaar.

Adres

Robert Bosch GmbH
Power Tools
After Sales Service
Zur Luhne 2
37589 Willershausen
Germany
www.bosch-pt.com

Nauwkeurig, snel, betrouwbaar
Bosch kalibratieservice

Bosch kalibratieservice – voor de hoogst mogelijke
nauwkeurigheid van uw meetinstrumenten
Wie gebruikmaakt van bouwlasers en nivelleerders moet erop kunnen vertrouwen dat deze betrouwbaar

Wij kalibreren voor u onder meer …

functioneren en aan wettelijke eisen en normen voldoen. Daarom raden wij een jaarlijkse controle van uw
gereedschap door de Bosch Kalibratieservice aan: snel, nauwkeurig en betrouwbaar.
Rotatielasers
b.v. BL 130 I, BL 200 GC,
GRL 150 HV …

Puntlasers
b.v. GPL 3, GPL 5, GPL 5 C …

Als de gereedschapstest afwijkingen van
de normale waarden aantoont, dan wordt
het gereedschap nauwkeurig afgesteld.

Via uw vakhandelaar is ons Service-Center met hoog-

Controle
zonder afstelling

Controle
met afstelling

Rotatielasers

59,- €

89,- €

Puntlasers

39,- €

59,- €

Lijnlasers

39,- €

59,- €

Nivelleerders

39,- €

59,- €

gekwaliﬁceerde vakmensen en snelle service beschik-

Productgroep

baar.
De kalibraties voldoen aan de eisen van ISO 9000 ff
("veriﬁcatie van test- en meetmiddelen").
U ontvangt een certiﬁcaat inclusief documentatie van
alle meetwaarden.

incl. BTW, excl. verzendkosten

Onze kalibratiediensten
Ñ Reiniging van het gereedschap
Ñ Controle van de meetnauwkeurigheid

Andere productgroepen worden afzonderlijk op basis

Ñ Indien nodig: afstelling van het gereedschap
Ñ Documentatie van alle meetwaarden

verstrekken.

Ñ Kalibratiecertiﬁcaat
Ñ Retourzending van het gereedschap binnen vijf

Services voor alle situaties

werkdagen (incl. zaterdag)

Lijnlasers
b.v. GLL 2-50, GLL 2-80 P,
GLL 3-80 P …

van nacalculatie gecontroleerd en afgesteld.

Nivelleerders
b.v. GOL 26 D …

Op aanvraag kunnen we u meer informatie hierover

Natuurlijk staat onze service ook voor u klaar
wanneer uw gereedschap een technisch defect heeft
of is beschadigd door een val.
Vraag het uw vakhandelaar; hij helpt u bij de
afhandeling van de reparatie.

… alsmede alle andere meettechniek-productgroepen,
merkonafhankelijk

