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FORMULÁŘ PRO HLÁŠENÍ SERVISNÍCH POŽADAVKŮ
Pomozte nám, prosím, při řešení Vašich požadavků uvedením následujících podrobností týkajících se
Vašeho zařízení a problémů.
Vyplněný formulář přibalte k ohřevu zaslanému na servis, případně jej zašlete emailem na adresu:
servis@dawell.cz
-

Název zákazníka včetně IČ, datum koupě a název distributora:

-

Jméno kontaktní osoby, kontaktní email a telefon:

-

Typ stroje a výrobní číslo (oba údaje jsou udané na výrobním štítku přístroje):

-

Jste schopni ohřev nadále používat? Pokud ano, v jakém rozsahu?

-

Jaká chybová hlášení se zobrazují na displeji, případně jsou hlášeny zvukovým signálem?

-

Jaké jsou příznaky závady? Při jaké aplikaci a s jakou cívkou došlo k závadě? (Popis materiálu,
tloušťka materiálu, délka ohřevu).

-

Jakým způsobem bylo s ohřevem pracováno před projevením chyby? Stroj je zapojen do
standardní napájecí sítě nebo je používán na náhradním zdroji energie, případně s jakými
parametry?

-

Pokud se jedná o automatizaci, kolik strojů je zapojeno a kolik z nich vykazuje chybová
hlášení?

-

Požadavek zákazníka:
Oprava
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Obecná ustanovení:
DAWELL CZ s.r.o. zaručuje, že je uvedený výrobek bez vad materiálu či zpracování, pokud je s ním
zacházeno v souladu s psanými instrukcemi definovanými v návodu k obsluze dodaném se strojem.
Indukční a odporové ohřevy DAWELL CZ s.r.o. jsou vyrobeny pro použití komerčními a průmyslovými
uživateli a vyškoleným personálem se zkušenostmi s používáním a údržbou elektrického indukčního
stroje.
Záruka DAWELL CZ s.r.o. se nevztahuje na:
- Vybavení, které bylo upraveno jakoukoliv jinou stranou než vlastním servisním personálem
DAWELL CZ s.r.o.
- Vybavení, které nebylo používáno v souladu se specifikacemi stanovenými v návodu k
obsluze.
- Stroje, které nebyly používány s originálním příslušenstvím dodávaným výrobcem.
- Instalaci, která není v souladu s instalačním/servisním manuálem.
- Neplnění čištění a údržby vybavení tak, jak je stanoveno v uživatelském, instalačním nebo
servisním manuálu.
- Na spotřební materiál jako jsou cívky, nástavce, keramické elementy, kabeláž, apod.
V případě reklamace v souladu se záručními podmínkami, podrobně popsanými v Obchodních
podmínkách společnosti DAWELL CZ s.r.o., jsou níže popsány pokyny pro uplatnění záruky na zdroje
dodávané společností DAWELL CZ s.r.o.

Průběh opravy:
Je distributorovou povinností zajistit, aby byli řádně proškoleni výrobcem DAWELL CZ s.r.o. a aby jeho
technici dodržovali základní postupy odstraňování závad a konfigurace nastavení pro eliminaci
jednoduchých poruch.
Pokud problém přetrvává, distributor je povinen nechat stroj opravit:
- Opravit stroj za použití originálních náhradních dílů DAWELL CZ s.r.o.
- Je požadován vyplněný formulář pro vrácení zboží servisnímu oddělení s uvedením všech
informací (Vezměte prosím na vědomí, že vyměníme díly nebo vystavíme dobropis pouze dle
vyplnění tohoto formuláře. Nedodržení podmínek bude mít za následek zpoždění.).
- Poškozené náhradní díly zašlete do DAWELL s.r.o. společně s přiloženým vyplněným
formulářem pro vrácení zboží servisnímu oddělení do max. 60 dnů od opravy.
- Pokud bude záruka schválena pracovníky servisu DAWELL CZ s.r.o., DAWELL CZ s.r.o. zašle
náhradní díly s další zásilkou nebo vystaví dobropis na náhradní díl původně zakoupený u
DAWELL CZ s.r.o. (Dle pokynů uvedených ve formuláři pro vrácení zboží servisnímu oddělení).

Záruka poskytnutá na náhradní díly:
Záruční opravy musí provádět autorizovaný distributor/servisní zástupce schválený servisním
oddělením nebo zástupcem DAWELL CZ s.r.o.
Produkt musí být instalován, čištěn a udržován tak, jak je udáno v uživatelském manuálu dodaným s
produktem.
V případě poruchy stroje a jeho opravy během záruční doby, skončí záruka na užitý náhradní díl se
skončením záruky samotného stroje.
V případě poruchy stroje mimo záruční dobu a selhání dílu, který je potřeba vyměnit, je nabízena
záruční lhůta devadesáti (90) dnů od data instalace; v tomto případě bezplatně provedeme opravu
nebo Vám zašleme jiný.
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Naše záruka je výslovně omezena pouze na vyměněné díly a neexistuje žádná jiná zamýšlená či
předpokládaná záruka. Tato záruka se vztahuje pouze na opravu nebo výměnu vadných dílů, nikoliv
na práci.
Tato záruka se nevztahuje na náklady na díly nebo práci v případě poruchy nebo jiného poškození v
důsledku:
- Zacházení s produktem v nesouladu se specifikacemi stanovenými v návodu k obsluze.
- Nečištění a neudržování stroje v souladu s návodem k obsluze.
- Instalace v nesouladu s návodem.
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