
ZG£OSZENIE SPRZÊTU
do przegl¹du / naprawy

Zg³aszaj¹cy (imiê i nazwisko, instytucja, NIP)

Dane do korespondencji (imiê i nazwisko, adres, telefon, fax)

Nazwa sprzêtu

Data zakupu / numer faktury

Opis zg³aszanej usterki / zamawianej us³ugi (oczekiwania zg³aszaj¹cego co do naprawy / wymiany czêœci)

Przekazano sprzêt jak wy¿ej opisano

Akceptujê powy¿sze warunki naprawy

Przyjêto sprzêt do przegl¹du / naprawy

Przyjęcie sprzętu do naprawy w okresie gwarancyjnym nie jest jednoznaczne z naprawą gwarancyjną - bezpłatną.

Opłacie podlegają naprawy wynikające z:

- uszkodzeń mechanicznych,

- konieczności usunięcia zanieczyszczeń,

- nie przeprowadzenia przez użytkownika czynności związanych z rutynową konserwacją sprzętu przewidzianą

  w Instrukcji Użytkowania,

- użytkowania sprzętu niezgodnego z Instrukcją Użytkowania.

Przekazuj¹cy sprzêt: imiê i nazwisko, data, podpis Przyjmuj¹cy sprzêt: imiê i nazwisko, data, podpis

Opis stanu sprzêtu, skompletowanie

Symbol katalogowy Numer seryjny / fabryczny

Uwagi:

Uwaga: Druk musi zostać wysłany wraz z przekazywanym do przeglądu / naprawy sprzętem.

Na odwrocie znajduje się druk oświadczenia użytkownika sprzętu.

Załączenie całkowicie wypełnionego druku jest warunkiem przystąpienia do przeglądu / naprawy.

W przypadku dodatkowych zapytań lub zagubienia druku prosimy skontaktować się z naszym Działem 

Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 720 35 04.

Na przesłanym opakowaniu zawierającym przekazywany do przeglądu / naprawy sprzęt, musi zostać 

umieszczony wyraźny napis „DO SERWISU”.

Umieszczenie tego napisu jest warunkiem przyjęcia przesyłki.

Piecz¹tka firmowa p³atnika

(dotyczy osób prawnych)

W przypadku, gdy szacunkowy koszt naprawy przekroczy 50% aktualnej ceny sprzętu (na dzień zgłoszenia) lub, gdy naprawa

w okresie gwarancyjnym jest naprawą płatną, warunki naprawy zostaną obustronnie uzgodnione.



W³aœciwy sprzêt proszê zakreœliæ
/Apparatus, please cross/

Sprzêt by³ u¿ywany do poni¿szego odczynnika:
/The unit was used with following liquid/

Krew, p³yn ustrojowy 
/Blood, body fluids, pathological specimens/

Niebezpieczny materia³ biologiczny
/Other dangerous biological material/

Chemikalia niebezpieczne dla zdrowia
/Chemicals or substances hazardous to health/

Substancje radioaktywne
/Radioactive substances/

Inne niebezpieczne
/Other hazards/

Adres
/address/

Nazwisko
/name/

Data
/date/

Podpis
/signature/

Jeœli TAK proszê wyspecyfikowaæ:
/If YES please specify/

TAK
/YES/

NIE
/NO/

pipetor laboratoryjny
®/safetypette, pipetus .../

suszarka
/sterilizer/

cieplarka
/incubator/

pojemnoœæ
/volume/

numer fabryczny
/serial number/

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU

OŒWIADCZAM:
I CONFIRM:

pipeta laboratoryjna
/labopettor, pipette/

dozator butelkowy
/dispenser/

biureta elektroniczna
/burette/

wirówka
/centrifuge/

inny
/other/

typ, model
/model/
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- Przed przekazaniem sprzêt by³ starannie oczyszczony.
/ Before return the unit was carefully cleaned and decontaminated/

- Nie wystêpuje niebezpieczeñstwo spowodowane kontaktem sprzêtu z powy¿szymi czynnikami.
/ There are not any risks because of contamination/

- Przyjmujemy wszelk¹ odpowiedzialnoœæ za skutki wynikaj¹ce z powodu zaka¿enia sprzêtu.
/ We take all liability risks which would be requested by contaminated units/
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