Виготовлено Гуандонг Макро Газ Аплайанс Ко Лтд
Шунфенг Індастріал Девелопмент Зон, Шунде,,
Фошан сіті, 5283333, Гуандонг, КНР
Ідентифікаційний код продавця згідно ЄДРПОУ__________________________
Код згідно ДКУД________________________
№____________

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на введення в експлуатацію
Заповнює продавець

к
о

з
а

р
З

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:
водонагрівач газовий проточний «RÖDA» модель: JSD 20 Т1____
Заводський номер_________________________________ Дата Виготовлення____________________________________
ПІБ відповідальної особи продавця_______________________________________ Підпис__________________________

МП

21

Заповнює виконавець
Виконавець______________________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________________
Дата взяття товару на гарантійний облік______________________
Номер за яким товар взято на ГО ___________________________
Дата введення в експлуатацію ______________________________________________________________

к
о

ПІБ виконавця ________________________________________________ Підпис ____________________

МП

з
а

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

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 Гуандонг Макро Газ Аплайанс Ко Лтд
Шунфенг Індастріал Девелопмент Зон, Шунде,,
Фошан сіті, 5283333, Гуандонг, КНР
Ідентифікаційний код продавця згідно ЄДРПОУ__________________________
Код згідно ДКУД________________________
№____________

к
о

з
а

р
З
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт
Заповнює продавець

Найменування товару згідно з нормативним документом, марка:
водонагрівач газовий проточний «RÖDA» модель: JSD 20 Т1____
Заводський номер____________________________________________ Дата Виготовлення________________________
Продавець__________________________________________________________________________________________
Юридична адреса продовця____________________________________________________________________________
Дата продажу________________________________________________________________________________________
ПІБ відповідальної особи продавця __________________________________________ Підпис______________________

23

Заповнює виконавець
Виконавець______________________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________________
Дата взяття товару на гарантійний облік______________________
Номер за яким товар взято на ГО ___________________________

Причина ремонту

Назва комплектуючого виробу,
складової частини

Дата проведення
ремонту

Підпис
виконавця

к
о

№ пломби

ПІБ виконавця ________________________________________________ Підпис ____________________

МП

з
а

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

р
З

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт

Виконавець______________________________________________________________________________
Юридична адреса_________________________________________________________________________

Причина ремонту

Назва комплектуючого виробу,
складової частини

Дата проведення
ремонту

Підпис
виконавця

№ пломби

Вилучено _________________ ПІБ виконавця ____________________________Підпис ________________
МП

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