
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Příslušenství dodané s přístrojem 

_______________________________________________________________________________________________ 

Výrobek byl zakoupen pro osobní potřebu (záruka 24 měsíců) 

Výrobek byl zakoupen pro obchodní nebo podnikatelskou 

činnost (záruka 12 měsíců)

 Výrobek je registrován k prodloužené záruce 36 měsíců 

Záruční oprava Pozáruční oprava 

Laserové a optické přístroje, momentové klíče  - kalibrace výrobku + vystavení kalibračního listu 

rukojeť 

kotouč 

pilka 

klíč 

kryt 

kufr 

nabíječka 

akumulátor  __ __ ks 

příruby 

doraz ___________________________  

jiné   _________________ 

K záruční opravě doložte kopii prodejního dokladu a certifikátu 

o registraci prodloužené záruky na 36 měsíců 

Objednatel / Sběrné středisko Zákazník / Spotřebitel 

Telefon: ________________________________________ 

Číslo sběrného střediska 

Typ přístroje     _______________________________ 

Výrobní číslo     _______________________________ 

Data code          _______________________________ 

Popis závady / Požadavek zákazníka 

Objednatel souhlasí s cenou opravy do výše:         

 zaslat odhad ceny opravy 

Objednávkový list k provedení opravy

Zákazník / spotřebitel souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím stranám – přepravcům a 

společnosti Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. (výrobce) a to výhradně za účelem plnění 

objednávky opravy nebo vyřízení reklamace

Reklamace pozáruční opravy č. ___________________________ 

Převzetí přístroje do opravy 

Podpis objednatele  _____________________________ 

Podpis zákazníka      _____________________________ 

Datum                       _____________________________ 

Vrácení přístroje objednateli 

Podpis objednatele  _____________________________ 

Podpis zákazníka      _____________________________ 

Datum                       _____________________________ 

Zhotovitel: BAND SERVIS CZ s.r.o., K Pasekám 4440, Zlín 760 01,  IČO: 262 86 777   DIČ: CZ 262 86 777 

Zapsaný u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl C, vložka 41860        www.bandservis.eu 

Číslo objednávky 

CZK vč. DPH
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