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Prohlášení o dekontaminaci  
Popis závady

FM
 7

.5
-5

Varování týkající se okolních podmínek produktu

Koncentrace
Radioaktivní                 Hořlavé                     Toxické                    Korozivní                Zdravotní

nebezpečí
Jiné* Bezpečné

během provozu

Čištěno pomocí

Finální čištění
* Jiné: prosím uveďte, např. výbušné, oxidační, poškuzující životní prostředí, bilogické nebezpečí apod.

Listopad 2020

Než bude možné vaši objednávku zpracovat, je bezpodmínečně nutné vyplnit toto prohlášení o dekontaminaci v plném 
rozsahu a podepsat ho. Jedná se o požadavek právních předpisů sloužích k ochraně našich zaměstnanců a vybavení.

Dodací adresa

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení vyplnil v plném rozsahu a pravdivě, podle svého nejlepšího vědomí. Vrácené díly byly důkladně vyčištěny a neobsahují zbytky nebezpečných
látek. Díly proto nepředstavují žádné riziko pro třetí strany.

Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás 

Tel. +420 495 518 766
Email turck-cz@turck.com

 Platí pro všechna vrácená zařízení (pokud tomu tak není, duplikujte tento formulář a vyplňte jej pro jednotlivá zařízení)

 Je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření týkající se zbytkových kapalin, oplachovacích prostředků a likvidace (zašlete bezpečnostní list)

Popis závady / další informace

Odesilatel

Firma Oddělení

Osoba Telefon

Ulice Fax

PSČ, město Email

Země Reference zákazníka

Číslo objednávky Turck Číslo Turck RMA

Koncový zákazník Servisní případ (CRM)

Požadovaný formát zprávy  8D  Závěrečná zpráva   Zápůjčka

Typové označení Množství

Ident.číslo Šarže

Místo / prostředí použití

Důvod vrácení zboží (reklama-
ce, oprava, vrácení zboží, vráce-
ní zápůjčky apod.)

Místo / datum Podpis

 Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů

Tento dokument připevněte na vněj-
ší stranu balíku tak, aby byl jasně
čitelný a zůstal suchý a nepoškoze-
ný během dopravy!

https://www.turck.de/en/privacy-statement-2878.php
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