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Dīzeļdegvielas daļiņu filtra tīrīšanas pasūtījums:
Klienta informācija
DPF – Nr.:

Transportlīdzekļa
marka:

Modelis:

Nobraukums,km:

Norēķinu / piegādes adrese
Uzņēmums*:
Kontaktpersona*:

Zīmoga vieta

Iela*:
Pilsēta*:
Tālrunis*:
E-pasts*:
Svarīga informācija veiksmīgai tīrīšanai (lūdzu, aizpildiet)

Vai tika veikta skaidra diagnoze? Ja nepieciešams, Pievienojiet kļūdu žurnālu.
Kļūdas kods _________________
Vai ir nomainīti bojāti komponenti?
Aizstātās sastāvdaļas:______________________________
Vai ir veikti pašattīrīšanās mēģinājumi?
Ja jā, tad šādi:_____________________________
Vai noņemti sensori, spiediena caurules un citas daļas?
Cita papildu informācija:

Jā

Nē
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Svarīga klientu informācija (lūdzu, uzmanīgi izlasiet)
Optimālu tīrīšanas rezultātu var sasniegt tikai tad, ja jūsu dati ir pēc iespējas detalizētāki. Mēs veicam mūsu darbnīcā tikai
demontētu dīzeļdegvielas daļiņu filtra tīrīšanu, pamatojoties uz jūsu informāciju. Par jau ķīmiski attīrītiem dīzeļdegvielas daļiņu
filtriem mēs neuzņemamies atbildību un nesniedzam nekādas garantijas turpmākajai tā darbībai.
Lūdzu, noņemiet visus spiediena sensorus / izplūdes gāzu temperatūras sensorus / skavas un šļūteņu savienojumus, kā arī citus
stiprinājumus no dīzeļdegvielas daļiņu filtra. Par zaudējumiem, kas radušies demontāžas rezultātā mēs neuzņemamies
atbildību. Iespējams jebkurus papildu izdevumus, kas radušies šajā sakarā, sedz klients un rēķins tiek izrakstīts atsevišķi.
Dīzeļdegvielas daļiņu filtrs nedrīkst būt ārēji bojāts izciļņu vai plaisu veidā! Pēc veiksmīgas tīrīšanas jūs saņemsiet testa ziņojuma
kopiju.

Piegāde
Mēs piegādājam iztīrīto dīzeļdegvielas daļiņu filtru ar kurjerpasta pakalpojumu sniedzēju vai paši. Ja izvēlaties citu piegādes
metodi, lūdzu, informējiet mūs. Par force majeure. Satiksmes situācijas un citas ietekmes uz vidi veidā mēs neuzņemamies
nekādu atbildību par jebkādām trešo personu kļūdām.

Informācija par cenu
Maksājumu noteikumi (privātpersonas): Dīzeļdegvielas daļiņu filtru tīrām tikai pret priekšapmaksu. Pakalpojuma cena ar
piegādi 290, - € ieskaitot 21% PVN. Pēc filtra saņemšanas un tā pārbaudes pirms tīrīšanas, mēs nosūtīsim maksājumu
informāciju jums uz e-pastu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sazināšanās ir iespējama tikai tad, ja pakalpojuma pieteikumā ir pilnībā
aizpildīta kontaktinformācija! Ar * atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti.
Ar pieteikuma aizpildīšanu un tā nosūtīšanu mums NOX Cleantech jūs piekrītat mūsu vispārējiem noteikumiem un atzīstat tos.
Es piekrītu, ka mani dati tiek izmantoti, lai sazinātos ar mani un var tikt uzglabāti, kā arī var tikt izmantoti turpmākai saziņai.

Datums

__________________

Paraksts un atšifrējums

_____________________

