
Objednávka mimozáruční a pozáruční opravy/servisního zásahu 

Objednávka dílenské opravy (str.1) / výjezdního servisu (str.1+2)

Objednávám servisní práce a opravu dle specifikace níže: 
Objednatel: 

Typ zařízení a popis závady/servisního požadavku: 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami v rozhodném znění, včetně Reklamačního řádu, 
a s aktuálním Sazebníkem servisních prací společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. a s cenami souhlasím. 

Objednatel: 
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Jméno a příjmení: Podpis: 

V (místo): Dne (datum): 

Předmět servisního zásahu (uveďte zařízení, typ a výrobní číslo): 

Technický popis poruchy / závady: (uveďte typ regulátorů, chybové hlášení ovladače) 

Fotodokumentace instalace a elektrického zapojení dodána s objednávkou?:  ANO      NE 

Zboží bude předáno k servisu (zaškrtněte způsob): externí doprava osobně na pobočce 

Osoba (společnost nebo člověk): 

Jméno a příjmení oprávněné osoby (člen statutárního orgánu, zplnomocněná osoba): 

Adresa (sídlo společnosti/bydliště): 

IČ: DIČ: 

Email: Mobil: Tel.: 

mailto:servis@elektrodesign.cz


Objednávka mimozáruční a pozáruční opravy/servisního zásahu 

Vyplňujte pouze v případě objednávky servisního zásahu na místě instalace. 

Povinné údaje k servisnímu zásahu na místě instalace: 

Byly doloženy doklady k posouzení náročnosti opravy a potřeby náhradních dílů?: 

Pokud nebude kontaktní osoba dosažitelná na uvedeném telefonním čísle před výjezdem servisního technika, výjezd se 
neuskuteční. Výše úhrady za servisní zásah se stanovuje dle platného Sazebníku servisních prací společnosti 
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. na základě vystavené faktury a dle na místě potvrzeného rozpisu provedených prací. 

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zněním výše uvedených podmínek, a že jsem se seznámil se Všeobecnými 
obchodními podmínkami v rozhodném znění, včetně Reklamačního řádu, a s aktuálním Sazebníkem servisních prací 
společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o. a s cenami souhlasím. 

Objednatel: 
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Jméno a příjmení: Podpis: 

V (místo): Dne (datum): 

Schéma zapojení: ANO NE 
Výchozí revizní zpráva: ANO NE 
Technická zpráva pro VZT zařízení: ANO NE 
Fotodokumentace instalace a elektrického zapojení: ANO NE 

Název projektu / akce (stavební, developerská či jiná): 

Pověřená kontaktní osoba v místě instalace (jméno a mobilní telefon): 

Místo opravy (přesná adresa): 

Parkování v místě?: ANO NE Kde nejlépe zaparkovat?: 

(Objednatel je povinen zajistit možnost parkování v místě instalace, zejména v centrech měst apod.) 

Upřesnění umístění (objekt, ve kterém je zařízení instalováno, výška instalace, potřeba lešení, plošiny atd…): 

Navrhovaný nezávazný termín servisního zásahu: 

   

  

https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/3/item/4/column/0/14074/Sazebnik_servisnich_praci_a_sluzeb-2022.pdf
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