
Reklamační formulář
Reclamation form

Všechny kolonky musí být vyplněny
All boxes must be fill in

Odběratel 
Customer

Číslo faktury 
Invoice number

Popis závady 
Description of the defect 

Popis
Description

Vozidlo
Vehicle

Výrobce / Manufacturer

Počet km / Number of km (Doba provozu / Operating hours)

VIN

Datum montáže / Date of installation

Model

Rok výroby / Year of production

Číslo reklamace / Reclamation number

Datum přijetí reklamace / Date of delivery

Datum demontáže / Date of removal

Motor / Engine

Výrobní a sériové číslo
Part and serial no.

Provoz s reklamovaným produktem
Operation with claimed product

Projev vozidla
Behavior of the vehicle

Kontaktní osoba 
Contact person

Telefon 
Phone

Vaše reklamace číslo
Your claim no.

 Odběratel / Customer

 Zboží / Goods

 Podrobnosti / Details

 Závady / Defects
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Reklamační formulář
Reclamation form

ANO / NE
YES / NO

ANO / NE
YES / NO

(CZ) Pro přijetí zboží do reklamačního řízení musí zboží splňovat Podmínky přijetí starých dílů „PPSD“, které jsou dostupné v CDB nebo na webových stránkách 
prodávajícího. Zboží nesmí mít porušeny záruční plomby, musí být kompletní a nerozebrané a jeho součásti nesmí být mechanicky poškozeny. K přijetí do reklamace 
musí být společně s reklamačním listem zákazníkem dodány také doklady na provedené práce a vyměněné díly před montáží reklamovaného produktu. Pokud nebudou 
splněny tyto podmínky nebo bude reklamace podána po záruční lhůtě, bude reklamace prodávajícím zamítnuta jako neoprávněná.

(EN) After the delivery of the goods into the claim procedure, the goods must comply with the Old Core Return Policy „OCRP“, available in the Central Database „CDB“ or on 
the seller‘s website. Warranty seals of the goods must not be breached, the goods must be complete and not dismantled and their components must not be mechanically 
damaged. To accept the goods to the complaint process, must be by the customer together with the complaint sheet also delivered documents for performed works and 
replaced parts before assembly of the claimed product. If these conditions are not met or the claim is filed after the warranty period, the claim will be rejected by the 
seller as unjustified.

Namontováno do vozidla?
Instaleld in the car?

Podpis
Signature

Datum
Date

Závady a chybové kódy
Errors and fault codes

Diagnostikováno? 
Diagnosed?

Diagnostické zařízení
Diagnostic equipment

Přiložené dokumenty
Attached documents

 Diagnostika / Diagnostics

 Přílohy / Attachments
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