
REKLAMAČNÍ  PROTOKOL

PRODÁVAJÍCI : ZÁKAZNÍK :

Jméno (firma):

Adresa:

Tel. kontakt:

VYPLNÍ PRODEJCE :

Datum reklamace: Datum prodeje: Číslo záručního listu:

Typ akumulátoru: Výrobní kód:

Stav akumulátoru v den reklamace:
Napětí: (V) Hustota elektrolytu: +

(g/cm3)

Záruční list: Ano Ne

Mechanické poškození: Ano Ne Netěsnost: Ano Ne

Elektrolyt v článcích: Max. Střed Min. Různé hladiny

Nabíjení akumulátoru: Ano Ne Datum ukonč. nabíjení:

Baterii převzal - podpis Baterii odevzdal - podpis

Svým podpisem zákazník/odběratel potvrzuje správnost naměřených a zjištených skutečností o reklamované baterii!

VYPLNÍ REKLAMAČNÍ TECHNIK

Optický vzhled: zachovalý odpovídající použití neodpovídající použití

Servisní dobíjení: Ano Ne Datum ukonč. nabíjení:

Napětí po dobíjení: (V) Hustota elektrolytu: + - (g/cm3)

Doplnění elektrolytu Ano Ne

Čistota elektrolytu: Čistý Kalný

Zkoušky zátěžovým proudem:

1. Datum zkoušky:  Napětí bez záťaže: Při záťeži: (V) (A)

2. Datum zkoušky:  Napětí bez záťaže: Při záťeži: (V) (A)

Vyjádření reklamačního technika:
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VYPLNÍ ZÁKAZNÍK :

VYPLNÍ ZÁKAZNÍK :

VIN vozidla:

eTESTAMENT s.r.o. / autobateriebrno.cz

Masarykova 118

664 42 Modřice
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podpis rekl. technika
Baterie byla vrácena zákazníkovi:
Datum vrácení:

podpis zákazníka
Svým podpisem zákazník/odběratel vyjadŕuje souhlas se závěry posouzení reklamace a potvrzuje její zpětné převzetí.
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Instrukce k reklamačnímu formuláři:

Zákazník vyplní všechna růžová políčka a protokol podepíše. 
Datum reklamace: zadejte datum, kdy odesíláte baterii na reklamaci.
Datum prodeje: zadejte datum nákupu baterie.
Číslo záručního listu: vyplňte jen v případě, že jste dostaly číslovaný záruční list.
Typ akumulátoru: zadejte název baterie (např. EXIDE Premium 77Ah nebo EA770, EB 620 atd.)
Výrobní kód: vyplňte výrobní kód (najdete vyražený zpravidla na horní části baterie) je uveden i ve faktuře a kódy se musí shodovat! VIN 
vozidla: nutné vyplnit! VIN kód najdete v malém technickém průkazu nebo ve velkém technickém průkazu, také na Vašem automobilu.
Popište závadu, popřípadě jestli byla baterie dobíjena (zadejte i přístroj který baterii dobíjel, délku nabíjení v hodinách). Vyberte způsob 
rešení reklamace.
Podepište protokol a přiložte jej k baterii nebo pošlete na email: obchod@autobateriebrno.cz Reklamaci neposílejte na dobírku.
Nebudete-li si s něčím vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.
Dejte nám prosím vědět předem, než pošlete reklamaci. V řadě případů pomůže telefonická konzultace a baterii není nutné k nám zasílat.

Adresa pro zaslání reklamace: autobateriebrno.cz, eTESTAMENT s.r.o., Masarykova 118, Modřice, 664 42
Telefonní kontakty: +420 603 368 911
Email: obchod@autobateriebrno.cz
Nebo využijte kontaktní formulář na www.autobateriebrno.cz

 

Popište závadu:

podpis :

Způsob vyřízení reklamace:    OPRAVA          NOVÉ ZBOŽÍ          DOBROPIS          (nehodící se šktněte)

Číslo bankovního spojení (vyplňte jen v případě že žádáte o vrácení peněz): 
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