Průvodka vráceného zboží

Swiss Automotive Group CZ s.r.o.
Provozovatel servisních konceptů AutoPROFITEAM, CLIMATIC, ATE BrzdovéCentrum a PodvozkovéCentrum

PRŮVODKA VRÁCENÉHO ZBOŽÍ DO SAG CZ
Originál SAG CZ

Odběratel

*) všechna tm. šedá pole vyplní pracovník SAG CZ nebo přepravce
*) všechna sv. šedá/bílá pole vyplní zákazník SAG CZ

Zákaznické číslo :

ID číslo elekt. vratky:
(vyplní zákazník SAG CZ)

Níže uvedené zboží vracím v souladu se všeobecnými smluvními podmínkami SAG CZ. Prohlašuji, že vrácené zboží
do SAG CZ je v bezvadném stavu, kompletní a všechny uvedné údaje jsou pravdivé.
Poučení : jednotlivé kolonky musí být vyplněny čitelně hůlkovým písmem. Zboží s vadami v balení, označení, chybami
či nejednoznačnosti v katalogu nelze vracet na této průvodce ! Je nutné je vždy reklamovat. Poškozené či neúplné
zboží není firma SAG CZ povina přijmout zpět.

Vyřizuje :

Telefon :

Podpis a razítko :

Vrácené zboží
Označení zboží

ks

datum
zakoupení

číslo faktury

%

důvod vrácení

Zkontroloval dne :

Poznámka

Podpis :

Údaje o přepravě
Předáno k přepravě :

Počet balíků :
(vyplní zákazník SAG CZ)

Valašské Meziřičí, Zlín, Znojmo

Krabice:

Převzal :

Poloosy/Řízení:

jméno a příjmení :

Výfuky:

(vyplní zákazník SAG CZ)
Pneu/Disky:

Baterie:

Datum :

Ostatní:

Podpis :

přepravce v systému noční distribuce není povinen převzít zakázku, která není řádně
zabalena, označena a u níž by mohlo dojít k poškození nebo ztrátě obsahu během její přepravy.
Dále také nepřevezme zásilky, které nejsou opatřeny touto průvodkou.

Poučení :

CENTRÁLA : Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice, tel. 379 302 922, fax. 379 302 950, info@apm.cz

www.apm.cz

POBOČKY : Benešov, Brno, České Budějovice, Domažlice, Hodonín, Chomutov, Karlovy Vary, Kdyně, Kladno, Klatovy, Kosmonosy, Most, Olomouc,
Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha - Hostivař, Praha - Trója, Roztoky, Šumperk, Tachov, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem,
Valašské Meziříčí, Zlín, Znojmo

Swiss Automotive Group CZ s.r.o.

Reklamační protokol

Provozovatel servisních konceptů AutoPROFITEAM, CLIMATIC, ATE_BrzdovéCentrum a PodvozkovéCentrum

REKLAMAČNÍ PROTOKOL
Evidenční číslo reklamace
:

Originál SAG CZ

Odběratel

*) všechna tm. šedá pole vyplní pracovník SAG CZ nebo přepravce
*) všechna sv. šedá/bílá pole vyplní zákazník SAG CZ

Zákaznické číslo :
(vyplní zákazník SAG CZ)

Níže uvedené zboží vracím v souladu se všeobecnými smluvními podmínkami SAG CZ.
Poučení : Každý reklamovaný výrobek musí mít svůj vlastní reklamační protokol.
Reklamující svým podpisem stvrzuje, že veškeré údaje na této stránce jsou pravdivé

Vyřizuje :

Telefon :

Podpis a razítko :

Reklamované zboží
Označení zboží

Ks

Popis závady :

Číslo faktury

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Součást je reklamována
po montáži a provozu vozidla :

Součást je reklamována před
montáží

Typ vozidla :

……………………………...……………

Odbornou montáž provedla firma :

Rok výroby :

……………………………...……………

………………………………………………………..

Motor (obsah / výkon / kód) : ……………………………...……………

………………………………………………………..

VIN kód vozidla :

……………………………...……………

………………………………………………………..

Stav km před montáží :

……………………………...……………

(úplné označení včetně adresy, telefonu, příp.e-mail)

Stav km po demontáži :

……………………………...……………

Datum montáže :

……………………………….

Datum demontáže :

……………………………….

* k elektronickým dílům nutno doložit výpis o nefunkčnosti dílu z diagnostiky

Vyřízení a rozhodnutí reklamace
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rozhodnuto dne :

Podpis :

Doklad číslo :

Údaje o přepravě
Předáno k přepravě :

Počet balíků :
(vyplní zákazník SAG CZ)

Valašské Meziřičí, Zlín, Znojmo

Převzal :

jméno a příjmení :

(vyplní zákazník SAG CZ)

Datum :

Podpis :

Poznámka přepravce :
přepravce v systému noční distribuce není povinen převzít zakázku, která není řádně
zabalena, označena a u níž by mohlo dojít k poškození nebo ztrátě obsahu během její přepravy.
Dále také nepřevezme zásilky, které nejsou opatřeny touto průvodkou.

Poučení :

CENTRÁLA : Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice, tel. 379 302 922, fax. 379 302 950, info@apm.cz

www.apm.cz

POBOČKY : Benešov, Brno, České Budějovice, Domažlice, Hodonín, Chomutov, Karlovy Vary, Kdyně, Kladno, Klatovy, Kosmonosy, Most, Olomouc,
Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha - Hostivař, Praha - Trója, Roztoky, Šumperk, Tachov, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem,
Valašské Meziříčí, Zlín, Znojmo

