DEKLARACJA O SKAŻENIU URZĄDZEŃ PRÓŻNIOWYCH
Naprawa i/lub serwis urządzeń próżniowych będzie wykonywany tylko w przypadku dołączenia poprawnie
wypełnionej niniejszej deklaracji. Zleceniobiorca ma prawo odmowy serwisu urządzenia dostarczonego bez
deklaracji i zwrotu na koszt użytkownika.
1. Opis urządzenia i podzespołów próżniowych
2.a Powód zwrotu urządzenia 2.b Opis usterki
- Typ/model:
Naprawa płatna
- Nr katalogowy:
gwarancyjna
- Nr seryjny:
Inny (jaki)
- Użyty typ oleju:
3. Stan urządzenia i podzespołów próżniowych
4.a Zanieczyszczenie urządzeń próżniowych:
- Czy urządzenie było używane?
- toksyczne
Tak
Nie
Tak
Nie
- agresywne
Tak
Nie
- Czy urządzenie jest wolne od substancji
- wybuchowe
Tak
Nie
potencjalnie szkodliwych?
- biologicznie niebezpieczne
Tak
Nie
Tak
(przejdź do punktu 5)
- radioaktywne
Tak
Nie
Nie
(przejdź do punktu 4)
- inne szkodliwe substancje
Tak
Nie
4.b Zestawienie substancji potencjalnie szkodliwych mających udział w procesie
Prosimy o podanie wszystkich substancji, które mogły mieć styczność z wymienionymi urządzeniem/ami
Nazwa handlowa, Nazwa produktu, Wytwórca

Symbol lub nazwa chemiczna

Klasa
niebezpieczeństwa

1
2
3
4
Urządzenia i podzespoły próżniowe skażone przez substancje biologiczne, wybuchowe lub radioaktywne,
nie będą zaakceptowane do naprawy bez pisemnej deklaracji o dokonaniu oczyszczenia z tych substancji.
Wysyłka skażonych urządzeń i podzespołów próżniowych będzie zgodna z odpowiednimi przepisami
odnoszącymi się do pakowania, transportu i oznakowania substancji niebezpiecznych.

5. Ważność deklaracji
Deklaracja jednorazowa,
dotyczy tylko urządzenia wymienionego w punkcie 1

Deklaracja stała,
dotyczy wszystkich urządzeń próżniowych
Zleceniodawcy
na czas nieokreślony
określony do
-

r.

Wysyłka urządzenia do serwisu oznacza akceptację Ogólnych Warunków Handlowych firmy PREVAC sp. z o.o.
oraz zgodę zleceniodawcy na pokrycie zryczałtowanych kosztów ekspertyzy i transportu dostarczonego
urządzenia w przypadku rezygnacji z naprawy lub nie uznania zgłoszonej reklamacji. Ekspertyza jest nieodpłatna
w przypadku złożenia zamówienia na naprawę urządzenia.

6. Deklaracja uwierzytelniająca Zleceniodawcy
Ja, niżej podpisany, stwierdzam, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są kompletne i zgodne
z prawdą.
Nazwa firmy :
Adres :
Telefon:

E-mail:

Imię i nazwisko :

Pieczęć firmowa :

Data :
Podpis :
Niniejszy formularz powinien być w trzech egzemplarzach: dla zleceniobiorcy, dla przewoźnika, ad acta.
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