Виготовлено Робелло (Шанхай) Термал Технолоджі Ко, ЛТД.
Дистрикт Сонгжиянг, Шанхай КНР
Ідентифікаційний код продавця згідно ЄДРПОУ__________________________
Код згідно ДКУД________________________
№____________

з
а

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на введення в експлуатацію
Заповнює продавець

к
о

р
З

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:
котел навісний газовий «LEBERG» модель: ___________________________________________
Заводський номер___________________ Дата Виготовлення______________________________
ПІБ відповідальної особи продавця______________________________
Підпис__________________________

МП
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Заповнює виконавець
Виконавець_____________________________________________________________________
Юридична адреса________________________________________________________________
Дата взяття товару на гарантійний облік______________________
Номер за яким товар взято на ГО ___________________________
Дата введення в експлуатацію _____________________________
ПІБ виконавця ________________________________________ Підпис ____________________
МП

к
о

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з введення в експлуатацію та інструктаж з
правил безпечної експлуатації обладнання __________________________ Дата

з
а

____________________

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

р
З

на введення в експлуатацію

№______________

Виконавець______________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________
ПІБ власника обладнання __________________________________________________________
Адреса установки обладнання ______________________________________________________
тел. _______________________________

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заводський номер_________________________ Дата Виготовлення________________________
Вилучено ________________ ПІБ виконавця ________________________ Підпис ____________
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з введення в експлуатацію та інструктаж з
правил безпечної експлуатації обладнання
______________________________ Дата _________________________

МП
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Виготовлено Робелло (Шанхай) Термал Технолоджі Ко, ЛТД.
Дистрикт Сонгжиянг, Шанхай КНР
Ідентифікаційний код продавця згідно ЄДРПОУ__________________________
Код згідно ДКУД________________________
№____________

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт
Заповнює продавець

к
о

з
а

р
З

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:
котел навісний газовий «LEBERG» модель: _______________________________________
Заводський номер___________________________ Дата Виготовлення_____________________
Продавець______________________________________________________________________
Юридична адреса продавця_______________________________________________________
Дата продажу____________________________________________________________________
ПІБ відповідальної особи продавця ___________________________ Підпис________________
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Заповнює виконавець
Виконавець______________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________
Дата взяття товару на гарантійний облік______________________
Номер за яким товар взято на ГО ___________________________
Причина ремонту

Назва комплектуючого виробу,

Дата проведення

Підпис

складової частини

ремонту

виконавця

к
о

№ пломби

ПІБ виконавця ________________________________________ Підпис ____________________
МП

з
а

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту
_____________________ Дата __________________

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт

р
З

Виконавець______________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________
Причина ремонту

Назва комплектуючого виробу,

Дата проведення

Підпис

складової частини

ремонту

виконавця

№ пломби

Вилучено _______________ ПІБ виконавця ________________________Підпис _____________
МП
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту
____________________ Дата __________________
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