
Serwis Data zlecenia Zlecenie od:

〇  Centralny Serwis CLAGE Polska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 〇  CLAGE

〇  Instalator

〇  Użytkownik

〇  Inne

Nr zlecenia

Użytkownik/miejsce instalacji Zleceniodawca
Nazwisko

Ulica/nr

Kod/Miasto

Piętro

Telefon

E-Mail

Dane produktu
Typ Nr seryjny Moc w kW Data zakupu Miejsce zakupu

Rodzaj zlecenia 〇 Naprawa      〇 Serwis      〇 Instalacja

Opis usterki (zaznaczyć) Odpowiedzialny komponent (zaznaczyć)

Zlecenie wykonane? 〇 tak      〇 nie       Status: 〇 naprawiony      〇 wymiana      〇 brak błędu      〇 reset

Uwagi

Wymiana produktu ze zleceniem: _____________________ (tylko przy gwarancji) Gwarancja      〇 tak      〇 nie

Części i czas pracy

Ilość Nr artykułu Opis Rozliczenie gwar. Cena Suma

Czas pracy

Ryczałt lub Stawka za km: _________km Dojazd

Koszt przesyłki

Suma

VAT

Rachunek 

Naprawy gwarancyjne i świadczenia dobrowolne wymagają 
przedłożenia dokumentu zakupu! 

Naprawa jest wykonywana zgodnie z wymaganiami producenta i PN. 
Dane osobowe zostaną przetworzone wyłącznie na potrzeby wykonania 
zlecenia. Zlecenia wykonywane poza siedziba Serwisu są płatne w gotówce.
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Raport serwisowy
Numer:

B31 presostat
B32 Element grzejny
B33 przyłącza wody
B34 okablowanie
B35 elektronika
B36 zabezpieczenie 

ciśnieniowe (STDB)
B37 zabezpieczenie termi-

czne (STB)

B38 czujnik przepływu
B39 czujnik temperatury
B40 kontroler temperatury
B41 filtr
B42 mikrowyłącznik
B43 zawór zwrotny
B44 przycisk
B45 zbiornik główny
B46 zbiornik wstępny

B47 czujnik poziomu wody
B46 termostat
B47 zawór magnetyczny
B48 pompa
B49 anoda ochronna
B50 armatura
B51 ogranicznik przepływu
B52 obudowa
B53 przyłącze elektryczne

B54 reduktor ciśnienia
B55 kompresor
B56 przyłącza
B57 czujnik poziomu wody
B58 wężyki przyłączeniowe
B59 przycisk SAFETY
B60 przyciski armatury

Obowiązują Ogólne Warunki Dostawy i Płatności CLAGE Polska Sp. z o.o. 
Centralny Serwis: tel. 618499408, faks 618499409, e-mail: serwis@clage.pl

Serwis Użytkownik Data wykonania

Potwierdzam wykonanie zlecenia:Forma płatności:

〇  przelew

〇  gotówka

A11 nie grzeje/nie chłodzi
A12 nie dogrzewa/nie schładza
A13 nieszczelność
A14 wyzwala zabezpieczenie
A15 kod błędu (ER, PH)
A16 przepływ wody
A17 inne
A18 szumy/głośna praca
A19 CO2 nasycenie
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