EGM 60 DSI (8896121)
EGM 120 DSI-3 (8896124)

EGM 75 DSI-3 (8896120)
EGM 120 DSI (8896127)
EGM 135 DSI-3 (8896126)

Tiché dieselové elektrocentrály / SK

Záruka a servis

typové označenie

Záručný list

Servisná knižka

výrobné číslo

Servisná knižka s návodom na použitie je považovaná za neoddeliteľnú súčasť stroja a musí byť v prípade ďalšieho
predaja odovzdaná novému majiteľovi.
ZÁZNAMY O SERVISNÝCH PREHLIADKACH ELEKTROCENTRÁLY

Pečiatka a podpis predajcu:

(Musí byť počas záruky potvrdená zmluvným servisom po každej servisnej prehliadke.)

Dátum predaja:
PERIODICKÁ PREHLIADKA 12 MESIACOV

POTVRDENIE AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU O VYKONANÍ
PREDPREDAJNEJ KONTROLY STROJA

Výrobné číslo motora : ...........................................................
Vybalenie stroja z originálního obalu		

Kontrola kompletnosti dodávky
Celková kontrola stavu povrchu stroja		
Celková kontrola základných funkcií stroja






NEPOVINNÝ SERVIS (HRADENÝ ZÁKAZNÍKOM):

Doplnenie oleja v motore na požadovanú úroveň
Doplnenie paliva a kontrola palivového systému
Krátka prevádzková skúška





Kontrola, nastavenia otáčok motora		










Uveďte počet odpracovaných motohodín

.......................

Výmena motorového oleja, popr. olejového filtra

PREDPREDAJNÁ KONTROLA



Kontrola a záznam výrobného čísla stroja
do servisnej knižky a záručného listu		

(prehliadka umožňujúca predĺženie záruky nad rámec zákonnej lehoty)
(kontrolu hradí zákazník)
Výmena vložky vzduchového filtra		

Dátum:

Čistenie lapača iskier (pokiaľ je namontovaný)

………..…………………..

Vstrekovače – kontrola, čistenie		
Palivové vedenie – kontrola		

Pečiatka predajcu

Kontrola vôle ventilov			
Kontrola celkového stavu			

………..…………………..
Podpis predajca

Dátum:
………..…………………..
Pečiatka zmluvného servisu

………..…………………..
Podpis vedúceho technika

PERIODICKÁ PREHLIADKA 2 ROKY

PREHLÁSENIE KUPUJÚCEHO

Pri prevzatí stroja som bol riadne oboznámený a informovaný o jeho použití, spôsobe ovládania a vlastnostiach výrobku,
záruke a servisných úkonoch. Stroj mi bol riadne predvedený v rozsahu zapísanom v tomto protokole. Vykonal som vizuálnu
kontrolu a nezistil som žiadne nedostatky.

(prehliadka predlžujúca záruku o 1 rok)
(kontrolu hradí zákazník)

2 ROKY

Kontrola, nastavenia otáčok motora		










Uveďte počet odpracovaných motohodin

.......................

Výmena motorového oleja, popr. olejového filtra
Výmena vložky vzduchového filtra		

Meno, priezvisko / Názov firmy:*) .....................................................................................

Čistenie lapača iskier (pokiaľ je namontovaný)
Adresa:*) .......................................................................................................................... Telefón:*) ..........................................

Vstrekovače – kontrola, čistenie		

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol vyššie uvedený výrobok riadne predvedený, prevzal výrobok v prevádzkyschopnom stave bez
zjavných nedostatkov vrátane príslušného návodu na použitie a obsluhu, servisnej knižky, príslušenstva, a že údaje o výrobku a kupujúcom sú
uvedené pravdivo. Kupujúci bol riadne poučený o spôsobe používania, zásadách správnej obsluhy, ovládania a technickej údržbe stroja.
Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje svoj súhlas s tým, že spoločnosť Madal Bal s.r.o. ako oficiálny importér pre SR motorových strojov
HERON bude s uvedenými údajmi nakladať výhradne v zmysle zákona 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov.

Palivové vedenie – kontrola		

Dátum: ..................................

12 MESIACOV

Prehliadka s predĺžením záruky

Kontrola vôle ventilov			
Kontrola celkového stavu 		

Prehliadka s predĺžením záruky
Dátum:
………..…………………..
Pečiatka zmluvného servisu

………..…………………..
Podpis vedúceho technika

Podpis kupujúceho: ...................................................

*) nepovinný údaj

SK

4

5

SK

Záznamy o vykonaní záručných
a pozáručných opráv

(Záručné opravy musia byť vykonané len v zmluvnom servise firmy Madal Bal s.r.o.)
Dátum opravy

SK

Popis provedených prác

Vymenené diely

Podpis technika a pečiatka servisu

6

7

8

