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                                                                                                                          Interní údaj – vyplňuje servis 

 
Objednávka servisního zásahu FVE 

 
  
Odběratel:                                              Dodavatel: 
 

                 GBC Solino s.r.o. 
                                 U panelárny 10 
                              772 00   Olomouc 
 
Kontaktní osoba:     Ing. Ivo Bílek  
E-mail:       E-mail: servis@gbc-solino.cz 
Tel:                                      Tel: 774 452 534 
IČO:                                                
DIČ:     

 
               Záruční oprava 
               Placená služba-pozáruční servis 
 

1. Údaje o umístění FVE 

Místo nebo adresa FV zařízení: 

 

2. Údaje o střídači: 
 
výrobce:          typ střídače:         sériové číslo:   
 
datum uvedení do provozu:    
 

3. Chybové hlášení na display střídače: 
(Znění případného chybového hlášení a informace o stavu LED kontrolek -> které svítí, nesvítí.) 
 
znění chybového hlášení:  
 
stav LED kontrolek:   
 

4. Konfigurace střídače:  
 

- jednofázového střídače 
 
typ FV modulů: 
počet FV modulů v řetězci: 
počet řetězců: 
počet střídačů FV zařízení: 
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- třífázového střídače 
 
typ FV modulů:     
počet FV modulů v řetězci:   
počet střídačů FV zařízení: 

 
 

5. Potvrzení o koupi zařízení: 
(Zašlete přílohou kopii faktury - datum koupě zařízení, popř. potvrzení o koupi doložte 
servisnímu technikovi při opravě.) 
 
kopie faktury odeslána přílohou:   
 
datum koupi: 

 

6. Ostatní závady a náležitosti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V případě záruční opravy bude servis proveden dle záručních podmínek 
daného výrobce. 
 
V případě placeného servisu / pozáručního servisu bude servis proveden na 
základě nabídky dodaného materiálu a dle ceníku firmy GBC Solino s.r.o.: 
 
Hodinová sazba na pracovní hodinu     38,- Euro* 
Hodinová sazba na pracovní hodinu v so, ne a ve svátek  55,- Euro* 
Hodinová sazba na cestovní hodinu     30,- Euro* 
Hodinová sazba na cestovní hodinu v so, ne a ve svátek  55,- Euro* 
Cena za 1 km         0,50 Euro* 
 
 
 
 
 
 

 V Olomouci:                                              
                

místo, datum                                                           podpis a razítko zákazník                                      
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