Objednávkový list opravy ručného náradia
medzi zhotoviteľom

a objednávateľom

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Meno (firma)

Pod Višňovkou 1661/35

Ulica č.p.

CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

PSČ a mesto

(ďalej len servis)

tel.

Verzia 5.00

Špecifické číslo objednávky

fax
Dodacia adresa

e-mail

Bosch Service Center PT

Dodacia adresa (pokiaľ je rozdielna od fakturačnej)

K Vápence 1621/16

Ulica č.p.

CZ - 692 01 Mikulov

PSČ a mesto

tel.

02 / 48 703 800

tel.

fax

02 / 48 703 801

fax

e-mail

servis.naradia@sk.bosch.com

e-mail

Názov prístroja

Číslo zákazníka (BOSCH)

Popis poruchy

Typové označenie
Výrobné / sériové číslo
Katalógové číslo

Typ požadovanej služby
Záručná oprava1)

Pozáručná oprava3)

Údržba3)

prístroj bol zakúpený fyzickou osobou (záruka 24 mesiacov)
prístroj bol zakúpený právnickou osobou (záruka 12 mesiacov)
prístroj je registrovaný v systéme BOSCH (záruka 36 mesiacov)

do výšky predajnej ceny nového náradia, platné v SR
2)

Reklamácie opravy - číslo pôvodnej zákazky

pokiaľ cena opravy/údržby nepresiahne čiastku
pokiaľ cena opravy/údržby nepresiahne

Ďalšie služby

Sk vrátane DPH
% ceny nového prístroja

Pokiaľ cena opravy presiahne daný limit

revízia

zaslať odhad ceny opravy/údržby

vrátenie pôvodných náhradných dielov

vrátiť neopravený prístroj späť 4)

náradie ekologicky zlikvidovať

prístroj zrecyklovať 4)

iné

zaslať zľavový kupón na nový prístroj a pôvodný zrecyklovať 4)

Laserová meracia technika
kontrola prístroja + vystavenie protokolu

kontrola a nastavenie na výrobné hodnoty + vystavenie protokolu

Príslušenstvo dodané s náradím
Uvedené príslušenstvo bude odoslané späť objednávateľovi buď z BSC Mikulov alebo v prípade záručnej výmeny s novým výrobkom.

držadlo
upínadlo
kotúč

nabíjačka
kľúč
kryt

doraz
pílka/brúsny kotúč
stôl

kufor
akumulátor
upínacia matka

Objednávateľ súhlasí s tým, že jeho náradie bude opravené podľa firemných technológií BOSCH a podnikových noriem Robert BOSCH GmbH vo firemnom servise tak, aby po oprave zodpovedalo ČSN EN 60745
Pokiaľ objednávateľ odmietne prevzať náradie spät z opravy, bude toto náradie po uplynutí 1 mesiaca od dátumu ukončenia opravy odoslané späť v rozloženom stave.
Objednávateľ súhlasí s ekologickou likvidáciou náhradných dielov v pozáručnej oprave.
Objednávateľ týmto poveruje zhotoviteľa zaistením opravy náradia.

Majiteľ náradia

deň/mesiac/rok

hod./min.

Dátum a čas prevzatia náradia do opravy
Predpokladaný termín ukončenia opravy
Dátum a čas vrátenia náradia objednávateľovi
Nutné doložit kopiu nákupného dokladu. V prípade zakúpenia prístroja mimo EU, Nórska a Švajčiarska je nutné uplatniť reklamáciu v danej krajine
Je nutné doložit registračným certifikátom (kópia)
Pokiaľ nie je uvedené inak, objednávateľ súhlasí s opravou/údržbou do 30% predajnej ceny nového náradia platné v SR, min. však 20,- EUR (s DPH)
4) Objednávateľ súhlasí s tým, že v prípade nerealizovanej opravy/údržby mu bude účtovaná čiastka 10,-EUR (s DPH)
1)
2)
3)

Prevzatie náradia do opravy

Prevzatie náradia z opravy

Podpis objednávateľa

Podpis objednávateľa

Podpis (zástupcu) majiteľa náradia

Podpis (zástupcu) majiteľa náradia

