
Výrobca / Dodavateľ: Dielňa / Zákazník

Garancia/Záruka č.:
Dátum:_ 

Adresa zákazníka/dielne Dealer

Č. zákazníka: Dodací list: Č. zákazníka: Dodací list:

Odosielajúca pobočka: Evidenčné číslo reklamácie: Zodpovedná osoba:

Katalógové číslo výrobcu: Názov tovaru: Katalogové číslo predávajúceho:

Poznámka:

Výrobca vozidla, modelová rada a typ: Klasifikačné číslo vozidla: VIN:

Kód motoru: Číslo motoru: Zdvihový objem: PS/ kW: Benzínový motor / Naftový motor

1. uvedenie do prevádzky: Dátum montáže: Stav tachometra: Dátum demontáže: Stav tachometra:

Dôvod reklamácie / podrobný popis reklamácie:

Chyba sa prejavuje:  za tepla / za studena / za vlhka / Poznámka:

Potvrdenie správnosti a úplnosti údajov:     Doklady o nákladoch na montáž / demontáž / dodatočné náklady / 

_____________________ EUR vrátane DPH sú priložené.
 Dodatočné náklady nemôžu byt brané do úvahy.

Dátum: Podpis:
V prípade uznania žiadam o: 

Dobropis: bezplatná výmena za nový diel:

V prípade zamietnutia žiadam o: 

Vrátenie zákazníkovi: zošrotovať:

Dôležité údaje pre spracovanie reklamácie:

Spracovanie je možné len s dokladem o kúpe reklamovaného dielu/tovaru!

Uvedomte si, že chýbajúce alebo nesprávne údaje, vedúce k dodatočným otázkam spôsobujú zbytočné náklady 
a časové prieťahy.

Pre každý reklamovaný diel je potrebné vyplniť kompletnú žiadosť

Rýchle zpracovanie je možné len pri úplne vyplnenej žiadosti



Výrobca / Dodávateľ: Dealer

Garancia/Záruka č.:____ 
Dátum:

Adresa zákazníka/dielne Dealer

Č. zákazníka: Dodací list: Č. zákazníka: Dodací list:

Odosielajúca pobočka: Evidenčné číslo reklamácie: Zodpovedná osoba:

Katalógové číslo výrobcu: Názov tovaru: Katalógové číslo predávajúceho:

Poznámka:

Výrobca vozidla, modelová rada a typ: Klasifikačné číslo vozidla: VIN:

Kód motoru: Číslo motoru: Zdvihový objem: PS/ kW: Benzínový motor / Naftový motor

1. uvedenie do prevádky: Dátum montáže: Stav tachometra: Dátum demontáže: Stav tachometra:

Dôvod reklamácie / podrobný popis reklamácie:

Chyba sa prejavuje:  za tepla / za studena / za vlhka / Poznámka:

Potvrdenie správnosti a úplnosti údajov:     Doklady o nákladoch na montáž / demontáž / dodatočné náklady /

_____________________ EUR vrátane DPH sú priložené
Dodatočné náklady nemôžu byť bráné do úvahy

Dátum: Podpis:
V prípade uznania žiadam o: 

Dobropis: bezplatnú výmenu za nový diel:

V prípade zamietnutia žiadam o: 

Vrátenie zákazníkovi: zošrotovať:

Reklamovaný tovar dodaný dňa: Stav balenia:

Dodávateľ: Sériové číslo: Dátum výroby: Kód chyby:

Skúška a nález:

Rozhodnutie o reklamácii: Dodatočné náklady:

Prijaté:      Číslo dobropisu: kým:

     Náhradná dodávka-DL: kým:

     Kulance:

     Zamietnuté:      Tovar vrátený zákazníkovi:      Tovar zlikvidovaný:

Poznámka:

Dátum: Podpis zodpovednej osoby:




