Servisné stredis ko

Zákazka zo dňa

Z á ka z ka cez:
CLAGE

Zákazka čís.
inštalačná firma

Faktúra čís.

Faktú ra / Servisná zpráva
Číslo:

konečný zákazník

Uživatel / Adresa inštalacie

Kupujúcí

Meno
Ulica / Čís.
PSČ
Obec
Tel. / Fax

Inform ácie o prístroji
Typ

Výrobné čís.

Výkon

Použitie:

Zakúpené dňa:

Zakúpené u (názov predajcu):

kW

Problém :

O ktorý diel se jedná:

Prístroj nehreje

Přístroj netesní
Skrat

Tlakový spínač

(A 11)

Prístroj sarnezapíná

(A 12)

(A 13)

(A 14)

Hlásí "Error" (Er)

(A 15)

Nedostatočný prietok
Výkon ohrievača

(A 16)

Topný diel

Čidlo prietoku

(B31)

(B38)

Teplotný senzor

(B32)

(B 39)

Príčina:

Netesnost

(B33)

Termické relé (jen u hydraulických prístrojov) (B 40)

Nejde zapnúť

Elektrokabeláž

(B34)

Filter

Nespína

Elektronika

Tlakový spínač

(B41)

M ikrospínač

(B 35)

(B 42)

(D 71)

Rozpojuje sa

Pripojenie vody

Norm álne opotrebovanie (C51)
Neodborný zásah

(D 72)

Chybná m ontáž

(D 73)

(D 74)

Znečištěnie

(D 75)

Zanesenie vodným kameňom

(B 36)

Tepelná poistka (STB)

(A 17)

Závada:

Elektrochemická korozia

(B37)

(D 76)

(D 77)

(C 52)

(C53)

Chyba pri konzultácii

(C54)

Poškodenie pri rep rave

(C55)

Žiadna závada
Kvalita vody

(C56)

(C57)

Poznámky

Náhradná dodávka už zaslaná spolu so zákazkou
(len u záruky)

Záručný
požiadavok

Ano

Nie

Náhradné diely a časy
M nožstvo

Číslo položky

Záručné
zúčtovanie

Označenie

Jednotková cena Celková cena

Pracovný čas na opravu
Paušál

Km
N ehodiace škrtne

Cestovné náklady
Prepravné
Celkom
DPH 19 %
Fakturovaná čiastka v Euro

Záručné opravy alebo opravy na základe dohody m ôžu býť prevedené len po predložení dokladu o zakúpení prístroja!
Nárok na záručnú opravu nevzniká v prípade funkčných poruch vyvolaných v dôsledku zanesenia vápníkom, chemického alebo elektrochemického pôsobenia, neodborného použitia, nesprávného zapojenia, znečištenia prítokovej a odtokovej vodnej arm atúry, nedodržanie návodu pre
montáž, údržbu a použitie prístroja alebo ako výsledok svojvolného zákroku do prístroja. Záruka ďalej neplatí pre normálne (prirodzené)
opotrebenie prístroja. Ak dôjde v rámci poskytnutia záruky k výmene prístroja, neznamená to automatické predlženie záručnej doby. Opravené
prístroja sú zkúšané podľa v Nemecku platných sm erníc VDE. Všetky údaje, na ich základe je zpracovaná táto zákazka, sú uložené do pam eti. V
prípade opravy prístroja v mieste jeho inštálacie náš technik opravár je oprávnený okamžite inkasovať fakturovanú čiastku.

Čiastka bola zaplatená v hotovosti.

Čiastka bude zaplatená na základ e faktu ry.

Potvrd zujem e bezúhonné
preveden ie opravy :
Pre túto zákazku platia obchodné podmienky CLAGE!

Technik-opravár

Zákazník

Dátum prevedenia

Pokyny pre vyplnenie servisnej správy CLAGE
Pre bezproblém ové vyúčtovánie Vašich servisných nákladov je bezpodmienečne nutné, aby servisná správa CLAGE bola vyplnená presne podľa ďalej
uvedených pokynov.
Prosíme vziať na vedom ie, že vyúčtovanie záručných opráv m ôže byť uznané len ak je k nemu priložená kom pletne vyplnená servisná správa.
• Pečiatka /adresa servisnej firm y:
bydliska.

Sem m ôžete dať svoju firemnú pečiatku, aby zákazník vedel, na koho sa má obrátiť v mieste svojho

• Dátum zákazky:

Uviesť dátum, kedy bola zákazka urobená.

• Číslo zákazky:

Ak zákazka bola urobená cez Ústrednú zákaznicku službu, číslo už bolo pridelené, inak je m ožné vybrať
ľubovolné číslo.

• Číslo faktúry:

Tú je možné prideliť faktúre vlastné číslo.

• Číslo faktúry / servisnej správy:

Poradové, už stanovené číslo.

• Užívateľ / Adresa m iesta:

Tu uviesť adresu m ajiteľa prístroja. Tieto údaje musia byť uvedené kom pletn é, čo znam ená aj PSČ a číslo
telefónu.

• Zákazník:

Tu uviesť celú adresu objednávateľa. Zvlášt dôležité je uviesť PSČ a telefón.

• Inform ácie o prístroji

V týchto kolónkach je treba uviesť presné údaje o prístroji, to znam ená jeho typ, výkon a výrobné číslo,
ďálej dátum zakúpenie a m eno predajcu (obchodníka). Ako dôkaz pre dátum zakúpenia sa predkladá
nákupná faktúra alebo iný doklad o nákupe tovaru. Prosíme vziať na vedom ie: bez týchto údajov nie
je vyúčtovanie záručných opráv m ožné!

• Problém :

Tu sa zaznam ená dôvod reklamácie.

• O ktorý diel sa jedná:

Tu sa označí súčiastka, ktorá zavinila poruchu. Väčšinou k tom u tiež patrí označenie v kolónke
"Závada".
Príklad: Ak sa rozpojil tlakový spínač, tak sa v kolónke "O ktorý diel sa jedná" označí Tlakový spínač,
a v kolónke "Závada" sa krížikom označí Rozpojuje sa.

• Poznám ky:

Tu je m ožné podľa vlastného uváženia uviesť dodatočné informácie, napr. keby ste chceli Ústrednej
zákaznickej službe dodatočne niečo oznámiť k Vášmu vyúčtovaniu. Tu m ôžu byť tiež oznámené tie
alebo
iné zvláštnosti, které ste zistili u zákazníkov, napr. nesprávnu inštaláciu prístroja alebo jeho nesprávne
použitie.

• Náhradná dodávka:

Pokiaľ ste od Ústrednej zákaznickej služby už obdržali pre danú zakázku špeciálnu dodávku, tak je
nutné v tejto kolónke udať zákazkové číslo dodacieho listu.

• Náhradné diely a časy:

Tu sa uvádzajú údaje o náhradných dieloch, ktoré potrebujete na opravu. Je potrebné uviesť ich
m nožstvo, čísla položiek a označenie.
Len pri vyúčtovaní so zákazníkom !
V kolónkach "Jednotková cena / Celková cena" poznam ena ť ceny náhradných dielov, aby sa tým
um ožnilo okamžité vyúčtovanie so zákazníkom. Základom pre to slúžia naše platné cenníky náhradných
dielov.
Len pri vyúčtovaní záručných opráv s firm ou CLAGE!
V tom to prípade do kolónky "Záručné zúčtovanie" vpísať účtovacie paušály CLAGE.
Pokiaľ si prajete refundáciu potrebných náhradných dielov, uveďte ich počet, čísla položek a označenie.
Dodatočne v kolónke "Záručné vyúčtovanie" dosaď te ich netto nákupnú cenu pre refundáciu.
Pokiaľ si prajete obdržať za tieto súčiastky náhradnú dodávku, žiadne ceny náhradných dielov
neuvádzajte.

• Pracovný čas pre opravu:

Tu sa uvádza vynaložený pracovný čas podľa časového katalógu pracovných úkonov CLAGE.

• Cestovné náklady:

Uviesť náklady podľa cestovných paušálov CLAGE.

• Prepravné:

Uviesť vzniknuté náklady na prepravu.

• Podpis:

Tu musí zákazník svojim podpisom potvrdiť správnosť údajov servisnej správy. Presne tak isto je treba
uviesť m eno technika.

• Dátum :

Tu uveďte dátum vykonania opravy.

Prosím e vziať na ve d o m ie !
• Pokiaľ nebudú servisné správy úplne vyplnené, vyúčtovanie nebude m ožné.
• Vyplnené servisné správy sa majú nejneskôr raz za štyri týždne posielať na adresu Ústrednej zákaznickej služby do Lüneburgu.
• Ku servisným správam sa prikladajú závadné súčiastky. Tieto musia byť označené patričným číslom faktúry / servisnej správy.
• Nezabudnite nechať zákazníka podpísať servisnú správu.
• Pokiaľ sa nejedná o záručnú opravu, prevedená práca sa vyúčtuje priam o zákazníkovi.
Ústredná zákaznícká služba: KAMA:Škvarka ,Ťatliaková 1,E-Mail: kama@ kama.sk, Tel.fax.: 043 5864414, Mob.:0903506053

