Munkalap "A" oldal

Minden javítás és készülékcsere esetén a kiszerelt alkatrész (készülék) visszaküldésekor a munkalap egy hiánytalanul
és pontosan kitöltött másolati példányát az alkatrésszel (készülékkel) együtt vissza kell küldeni!
Az eredeti példányt a kitöltött jótállási szelvénnyel együtt a számlához kell csatolni!

Munkalap száma:

GARANCIÁLIS MUNKALAP
Szerviz partner adata:

Ügyfél adatai

Név:

Név
Helység

Irányítószám:

Helység

Cím:

Irányítószám

Cím

Telefon száma

(Amennyiben tartalmazza a szükséges adatokat,
bélyegző lenyomat is megfelelő)

Készülék adatai
A hibás készülék típusa

Kompresszor adatok (kompresszor csere esetén kötelező):

A hibás készülék gyári száma:

A régi kompresszor típusa:
A régi kompresszor
szériaszáma:

A hibás készülék eladásának kelte:

Az új kompresszor típusa:
Év

Hónap

Nap

Az új kompresszor
szériaszáma:

Javításra és a felhasznált alkatrészekre vonatkozó adatok

Hibajelenségek leírása:

A javítás módja:

Alkatrész cikkszám

Alkatrész megnevezése

db

Egységár

Ár összege

Anyag értéke (ÁFA nélkül)
Munkadíj
Kiszállás
Egyéb költség
A fenti terméket megjavítva megelégedéssel átvettem:
ÁFA
Összesen ÁFA-val

Év

Hónap

Nap

……………………………….
Vevő aláírása

Friotech Kereskelmi és Szolgáltató Kft.
2040 Budaörs, Vasút u. 9.
06-23-430-674
06-23-428-243

A hátoldalon található adatokat minden javítás esetén kötelező kitölteni!
Hiányosan, pontatlanul esetleg valótlan adatokkal kitöltött munkalappal a garanciális elszámolást nem tudjuk fogadni!

Munkalap "B" oldal
Üzembehelyezési adatok:
Hűtőközeg fajtája és töltet mennyisége:
A készülék állapota szemrevételezéssel
(sérülések, telepítési-, üzemeltetési hiányosságok, stb.)

A hőcserélők állapota, tisztasága
javítás előtt:

A hőcserélők állapota, tisztasága
javítás után:

Kondenzátor:
Elpárologtató:
Kondenzátor:
Elpárologtató:
enyhén
szennyezett

tiszta

erősen
szennyezett

dugult

Javítás előtt

Javítás után

Javítás előtt

Javítás után

Egyéb közölnivaló a készülék állapotáról:
(pl.: szivárog, elkoszolódott, ledugult hőcserélő, stb.)

A legutóbbi igazolt karbantartás dátuma:

A karbantartást végző cég (vagy szerelő):

Beszívott levegő hőmérséklet:
Kifújt levegő hőmérséklet:
Szívó oldali nyomás:
Nyomó oldali nyomás (ha mérhető):
Áramfelvétel:

Csövek mérete:

szívó:

beltéri

nyomó

kültéri

A magasabban lévő egység:

Csőhossz a beltéri és kültéri egység között:
Szintkülönbség a beltéri és kültéri egység között:
A javítást (újbóli üzembehelyezést végző)
szerelő neve és "ZÖLDKÁRTYA" típusa (A, B, C, stb.):

Zöldkártya száma:

Az adatok a valóságnak megfelelnek:
tulajdonos

szerelő

