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Visszaküldési szám (RMA) igénylése 
 
* Kötelezően kitöltendő mező
Cégadatok
Ügyfél száma
Név*
Név kieg.
Irányítószám*
Helység*
Ország*
Region
Kapcsolattartó
Megszólítás*
Családnév*
Utónév*
E-mail*
Telefonszám*
Telefax-szám
A visszaküldés oka*
Kérjük, válasszon
Mire vonatkozik a visszaküldés? (Adja meg a számot)
Bizonyl.sz.
Az Ön rendelési adatai (Adja meg a számot)
Rendelésszám
Dátum
Készülékinformációk
Poz.
Balluff rendeléssz./
Anyagszám
Menny
Készülékek megnevezése
Gyártás dátuma
Hardveráll.	
Szoftveráll.	
Sorozatszám
Hiba leírása
Dekontaminációs nyilatkozat
A környezet és a dolgozóink védelme érdekében kérjük, hogy közölje, a termékek milyen veszélyes anyagokkal 
érintkeztek. Biztonságtechnikai okokból alapos gyanú esetén az eljárást nem kezdjük meg. 
 
 
 
A kontamináció jellege*: 
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Egészséget
veszélyeztető
Health
hazard
腐食性
Mérg.
Robbanó
Gyúlékony
酸化作用	
Radioaktív
veszély
Biológiai
veszély
 
A fent nevezett termék(ek) a védelmi előírásoknak megfelelően dekontaminált(ak). A dekontaminálás jegyzőkönyvét mellékelje a küldeményhez. A dekontaminációs nyilatkozat valamennyi adata teljes és a valóságnak megfelelő. Tudomásul veszem, hogy a -val és harmadik féllel, kiváltképpen a termék kezelésével / javításával megbízott  dolgozókkal szemben kártérítéssel tartozom, amennyiben a károk hiányos vagy hibás adatok miatt keletkeznek.
 
A „Visszaküldési szám (RMA) igénylése” elküldésével Ön megerősíti azt, hogy a küldemény mentes minden veszélyes szennyezettségtől és hogy Ön elfogadja a Balluf szervizfeltételeit.
Kérjük, hogy adja meg a szennyeződés típusát.
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