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PROTOKOL O PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ K SERVISU/REKLAMACI 

 

 

  

VYPLNÍ ZÁKAZNÍK 

Firma, IČ:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa:   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Mobil:   …………………………………………     Email:      ……………………………………. 

 

ZAŘÍZENÍ 

Typ a výrobce:  …………………………………………………………………. Výrobní číslo: …………………………... 

Datum zakoupení: ………………………………… Číslo FA:   ………………………………    Číslo DL:  ………………………. 

 

Oprava záruční:        Oprava pozáruční:    

 

Obsah balení při předání: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Podrobný popis závady: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum: ……………………….     Podpis zákazníka:   ……………………………………… 

 

P
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PROHLÁŠENÍ O DEKONTAMINACI 

pro účel zaslání k opravě, navrácení opraveného nebo zapůjčeného vybavení a 

likvidace vyřazeného vybavení  

Bezpečnost našich zaměstnanců, normy pro zacházení s nebezpečnými látkami, směrnice definující 

zdravotní a bezpečnostní nároky při práci vyžadují, přiložit tento vyplněný protokol ke každému 

přístroji či náhradnímu dílu, které se vracejí zpět o areálu firmy MERCI, s.r.o.    

Je nám líto, ale bez níže uvedeného potvrzení nemůžeme přijmout do opravy žádný 

z elektronických komponentů nebo přístrojů, a to ani ve formě vrácených zápůjček kompletních 

přístrojů či náhradních dílů.  

Oznamte nám prosím s předstihem jakékoliv odeslání přístroje či náhradních dílů z Vaší strany, a to 

na e-mail servis@merci.cz nebo poštou na adresu MERCI, s.r.o., Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, 

CZECH REPUBLIC dříve, než zmíněné položky opustí Váš sklad.  

Kopie tohoto protokolu musí být viditelně umístěna na transportním obalu. Jinak 

nesmí zásilka vstoupit do našeho skladu. 

Prohlášení o bezpečnosti  

1. Díl/model/popis: ……………………………………………………………………………………………………… 

2. Výrobní číslo:  ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Biologické/chemické nebo radioaktivní materiály/substance, které byly v aplikaci 

použity:  

3.1 Detailní popis materiálů/substancí:  

3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.1.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prohlašujeme, že byly provedeny tyto úkony:  

Zařízení bylo očištěno/desinfikováno od všech nebezpečných substancí (jedovatých, 

korosivních, biologických nebo radioaktivních) takovým způsobem, že nehrozí  

nebezpečí osobám, které budou se zařízením manipulovat či je opravovat.  

Jméno: …………………....…..….……….       Pozice: ….………………..……………..……………. 
 
 

Společnost/adresa:  ……………………….………………………………………………………………………………………………..  
 
 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Datum:…..…………………….…………          Podpis: …………………………………………………  


