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Wniosek o 
nadanie numeru zwrotu (RMA)
 
* pole obowiązkowe
Dane firmy
Nr klienta
Nazwa firmy*
Nazwa firmy
Kod poczt.*
Miejscowość*
Kraj*
Region
Osoba kontaktowa
Zwrot grzeczn.*
Nazwisko*
Imię*
E-mail*
Numer tel.*
Numer faksu
Przyczyna zwrotu*
Proszę wybrać
Czego dotyczy zwrot? (Podaj numer)
Nr dokum.
Dane zamówienia klienta (Podaj numer)
Nr zamówienia
Data
Informacje o urządzeniu
Poz.
Kod zamówienia Balluff/
nr materiału
Ilość
Nazwa urządzenia
Data produkcji
Wer. HW
Wer. SW
Nr seryjny
Opis błędu
Deklaracja dekontaminacji
W związku z ochroną środowiska i naszych pracowników prosimy o zakomunikowanie nam, z jakimi materiałami niebezpiecznymi miały styczność produkty. Z przyczyn technicznych związanych z bezpieczeństwem w przypadku uzasadnionych wątpliwości nie można przystąpić do wykonywania czynności.
 
 
Rodzaj kontaminacji*: 
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Zagrożenie
dla zdrowia
Health
hazard
腐食性
Toks.
Wybuch.
Produkt łatwopalny
酸化作用	
Zagrożenie
radioaktywne
Zagrożenie
biologiczne
 
Powyższe produkty zostały poddane dekontaminacji zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Do wysyłki należy dołączyć protokoły dekontaminacji. Wszelkie dane w deklaracji dekontaminacji są kompletne i zgodne z prawdą. Jest mi wiadome,
że odpowiadamy w stosunku do  za szkody, również wobec osób trzecich, a w szczególności wobec pracowników  zajmujących się obsługą/naprawą produktu, spowodowane podaniem niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 
Odsyłając „Wniosek o nadanie numeru zwrotu (RMA)”, wnioskodawca potwierdza, że odsyłany produkt jest wolny od niebezpiecznej kontaminacji i akceptuje warunki serwisu Balluff!
Proszę podać rodzaj skażenia.
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