MetalERG sp. z o.o. Sp.k.
55-200 Oława, ul. Portowa 1A,
tel. +48 71 72 15 200, fax +48 71 31 34 990
e-mail: metalerg@metalerg.pl, http: www.metalerg.pl

MetalERG Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Portowa 1A
55-200 Oława
tel. +48 71 72 15 200
tel. +48 71 72 15 226 (wyroby medyczne)
e-mail: metalerg@metalerg.pl
e-mail: reduktory@metalerg.pl
W trosce o naszych klientów oraz pacjentów korzystających z naszych produktów
przygotowaliśmy wniosek dzięki któremu w szybki i łatwy sposób będą państwo mogli
skorzystać z naszego serwisu aby naprawić lub dokonać przegląd reduktorów tlenu
medycznego naszej produkcji:
Reduktor Z-100.2.2.P,
Reduktor Z-100.2.1.P
Reduktor Z-100.2.0.P
Regulator (dozownik) R100
na które wystawiamy orzeczenie o stanie technicznym na 2 lata.

Na odwrocie karty znajduje się wniosek który należy wypełnić i przysłać do nas
kurierem wraz z reduktorem, my wykonamy przegląd lub też naprawę (w zależności którą
opcje państwo zaznaczą) oraz wystawimy aktualne orzeczenie o stanie technicznym
i odeślemy kurierem do państwa.

Wysyłka reduktorów na adres:
MetalERG Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Portowa 1A
55-200 Oława

Wyroby Medyczne MetalERG – Reduktory, Dozowniki (Regulatory) do gazów medycznych (tlenu)
NIP 912-00-01-515
REGON 006324850
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Data, ……………………..
Nazwa firmy: …..……………………….
Adres: ………………...…………………….
……………………………….………………….
………………………………….……………….
Telefon: ..…………………….……………..
e-mail: ………………………….……………
MetalERG Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Portowa 1A
55-200 Oława
tel. +48 71 72 15 200
e-mail: metalerg@metalerg.pl
e-mail: reduktory@metalerg.pl

WNIOSEK
Niżej podpisany/podpisana przesyłam reduktor o numerze ……………………………
w celu:
 - przeglądu w ramach 8-letniej gwarancji
 - przeglądu okresowego i wystawienia orzeczenia o stanie technicznym
 - naprawy i wystawienia orzeczenia o stanie technicznym
Proszę o wystawienie faktury na dane firmy:
………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……..
………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……..
Odesłanie Reduktora po przeglądzie na adres:
………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……..
………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……..
Czytelny podpis
Uwagi:

Zaleca się oddanie reduktora do przeglądu w serwisie producenta przynajmniej co 2 lata.
Orzeczenie traci ważność w przypadku modyfikacji lub uszkodzenia reduktora.
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