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Naročilo storitve
Podatki o naročniku storitve

Naziv podjetja / ustanove PE / oddelek

Kraj pošte

Telefon / GSM

Naslov Poštna številka

Kontaktna oseba E-pošta

OB-R-07.04, i5 od 13. 01. 2020

Garancija DA NE

Podatki o nakupu v primeru garancije

Številka dobavnice Številka računa

Podatki o aparatu

Naziv / tip aparata

Serijska številkaProizvajalec

SERVIS

Opis napake

KALIBRACIJA

Želite kalibracijo DA NE

Navedite želene točke umerjanja, sicer bo kalibracija izvedena po presoji 
kalibracijskega laboratorija.

V primeru, da se po izstavitvi ponudbe, ne odločite za popravilo, vam lahko zaračunamo stroške manipulacije, diagnostike in pošiljanja, v vrednosti 20,00 EUR+DDV. 
Izjavljamo, da smo blago, ki ga vračamo, skladiščili v skladu z dobro skladiščno prakso in za transport pripravili v skladu z dobro transportno prakso.

DEKONTAMINACIJA
IZJAVLJAMO, da so naprave oziroma aparati, navedeni zgoraj, temeljito očiščeni in dekontaminirani skladno z navodili proizvajalca, torej 
NISO biološko, kemično, radiološko ali kako drugače nevarni. V primeru, da izjava ni izpolnjena in podpisana, izvedemo dekontaminacijo 
mi oz. storitev v celoti zavrnemo. Vse stroške nastale z dekontaminacijo ali vračilom aparatov bomo zaračunali po veljavnem ceniku.

Ime in priimek Podpis

Kraj in datum

Žig

www.labinterior.demarket.mikro-polo.si

Pripravil: Matjaž Podgornik, VS Odgovorna oseba je potrdila dokument na intranetu, kar je enakovredno podpisu. Potrdil: Marko Podgornik, direktor

OSEBNI PODATKI
DOVOLIMO, da se podatki, shranjeni na napravah, uporabijo zgolj za potrebe diagnosticiranja napake, rednega servisa, itd. MIKRO+POLO 
d.o.o. jamči, da bo dostopal do podatkov samo v času izvajanja naročenega/dogovorjenega posega in jih bo  
po zaključeni storitvi izbrisal. Podatkov ne bo posredoval tretjim osebam izven podjetja brez našega predhodnega soglasja.

Osnovni kapital: 500.000,00 EUR. Številka vložka SRG2011/6328, Okrožno sodišče v Mariboru. Matična številka: 3911055. ID za DDV: SI68338309
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