
 
Modifikace 

Kalibrace 
Metrologické ověření                           
ZmŊŚen² m®dia 

 
Číslo případu 

nebo číslo nabídky  
 

POŽADAVEK NA SERVISNÍ SLUŽBY 
Endress+Hauser Czech s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 

Telefon: 234 724 455, e-mail: servis.cz@endress.com   
1. Žadatel 
Název společnosti / adresa sídla: 

       

 
DIČ:             

2. Osoba pověřená objednatelem k provádění činností 
související s objednávkou 

Jméno a příjmení:              

 
Telefon:  

       

     
 

Dodací adresa:         shodná s adresou sídla  

 

 

Reklamace / záruka 

Oprava 

Diagnostika 

E-mail:    

Důvod zaslání 

 

Objednací kód:            
(Order code) 

 
  
3. Údaje o zařízení 

Výrobní číslo:          
(Ser. No.) 
 

4. Popis požadavku nebo vady 

 
5. Pracovní podmínky zařízení 

Název / chemické složení média:          
Rozsah teploty média:            

Rozsah tlaku v systému:            

Teplota okolí:            

Rozsah průtoku:            

6. Média a nebezpečí:  
Zaškrtněte příslušná políčka a pokud existují konkrétní pokyny pro zacházení s pŚ²strojem (m®diem), uvedte je. 

      

 

Prohlášení: 

1. Pokud bude zařízení doručeno do servisního střediska Endress+Hauser bez vyčištění zbytků média, služba nebude provedena. 
2. Žadatel potvrzuje, že výše uvedené zařízení bylo vyčištěno a neobsahuje žádné nebezpečné nebo toxické  látky.  
3. Objednávka bude provedena a vypořádána v souladu s VOP společnosti Endress+Hauser Czech s.r.o, k dispozici na www.cz.endress.com/Obchodni-podminky nebo v sídle 
společnosti Endress+Hauser Czech s.r.o.  nebo dle nadřízené dohody, pokud existuje.  
4. Základem pro zahájení reklamačního řízení nebo zahájení služby je úplné a řádné vyplnění této žádosti. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit náklady na opravu v případě neoprávněné reklamace nebo vady, na kterou se nevztahuje záruka, dle s ceníku Endress+Hauser Czech s.r.o. 

 

                  
  

 Hořlavé Toxické Žíravé Jiné * Neškodné 
 

Procesní 
médium 

           

Médium / 

koncentrace           
             

  * výbušné; oxidující; nebezpečné pro životní prostředí; biologická hrozba; radioaktivní                                     

Škodlivé / 
dráždivé 

Použité čisticí 
médium 

                          

Jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko Datum Místo 
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