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Požadavek 
na číslo zpětné zásilky (RMA)
 
* Povinné pole
Údaje firmy
Zákaz. č.
Jméno*
Dopln. názvu
PSČ*
Obec*
Stát*
Region
Kontaktní osoba
Oslovení*
Příjmení*
Jméno*
E-mail*
Telefonní č.*
Číslo faxu
Důvod zpětného zaslání*
Vyberte prosím
K čemu se vztahuje zpětná zásilka? (Uveďte číslo)
Číslo dokl.
Vaše objednací údaje (Uveďte číslo)
Objednací č.
Datum
Informace o zařízení
Pol.
Objedn. kód Balluff/
materiálové č.
Množ.
Název zařízení
Datum výroby
Stav hardwaru	
Stav softwaru	
Sériové číslo
Popis chyby
Prohlášení o dekontaminaci
Pro ochranu životního prostředí i našich pracovníků nám prosím sdělte, s jakými nebezpečnými látkami se výrobky 
dostaly do styku. Při odůvodněných pochybách nelze z bezpečnostně-technických důvodů zahájit zpracování.
 
 
 
Druh kontaminace*: 
C:\TEMP\CS\gesundheitsschädlich.jpg
C:\TEMP\CS\reizend.jpg
C:\TEMP\CS\ätzend.jpg
C:\TEMP\CS\giftig.jpg
C:\TEMP\CS\explosiv.jpg
C:\TEMP\CS\feuergefährlich.jpg
C:\SAPTEMP\CS\ghs_03.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
Zdraví ohro-
žující
Zdraví ohro-
žující
Leptavé
Jedov.
Výbušné
Zápalné
Nebezpečí požáru	
Radioaktivní
ohrožení
Biologické
ohrožení
 
Výše uvedený(é) výrobek(ky) byl(y) dekontaminován(y) v souladu s předpisy pro ochranu zdraví. Protokoly o dekontaminaci přiložte k zásilce. Všechny údaje v tomto prohlášení o dekontaminaci jsou úplné a odpovídají pravdě. Je mi známo, že vůči společnosti  ručíme za škody vzniklé v důsledku neúplných nebo nesprávných údajů také vůči třetím stranám, zejména vůči pracovníkům společnosti  pověřeným manipulací s výrobkem/opravou výrobku.
 
Odesláním „Požadavku na číslo zpětné zásilky (RMA)“ potvrzujete, že zpětná zásilka nevykazuje nebezpečnou kontaminaci, a akceptujete servisní podmínky společnosti Balluff!
Uveďte druh kontaminace.
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https://www.balluff.com/local/at/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/be/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/fr/ch/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/cz/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/de/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/dk/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/fr/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/gb/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/hu/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/it/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/nl/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/pl/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/se/documents/privacy-statement/
https://www.balluff.com/local/sk/documents/privacy-statement/
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