Wydanie 16.03.2016.

SERWIS UROFLOWMETRÓW FLOMEX
PRZEGLĄDY. NAPRAWY. CERTYFIKATY

DEKLARACJA. Jepal – producent serwisowanej przez siebie aparatury, o parametrach
wg własnej ZN (normy zakładowej) – posiada uprawnienia do wystawiania certyfikatów zgodności
tych parametrów aparatu z tą ZN, w tym parametrów metrologicznych, wg ICS

Pełny serwis jest wykonywany przez Jepal. Wpis do dokumentów „Aparat sprawny” może być
dokonywany jedynie przez Jepal, po wykonaniu pełnej kalibracji, z użyciem specjalistycznej aparatury
badawczej

W celu wykonania ww. prac aparat wysyła się do firmy JEPAL – adres jw.

WYSYŁA SIĘ WYŁĄCZNIE ZESPÓŁ REJESTRUJĄCY, PRZETWORNIK POMIAROWY, PASZPORT
TECHNICZNY APARATU, ZLECENIE (z podaniem proponowanego zakresu prac, danych płatnika, jego
NIP-em, adresem wysyłkowym, telefonem kontaktowym). BEZ LEJKA, STATYWU, SYSTEMU
SPŁUKIANIA, KRZESŁA MIKCYJNEGO – jeśli te zespoły są sprawne

Jepal, na życzenie, zleci kurierowi odbiór (spakowanego!) aparatu od Państwa, koszt odbioru
aparatu będzie uwzględniony w fakturze za całość usługi. Należy wtedy przysłać nam ZLECENIE,
podając: adres i godziny możliwego odbioru, nazwisko, telefon osoby do kontaktu w tej sprawie.

Jepal, na życzenie, wykona serwis u Państwa, za zwrotem poniesionych kosztów dojazdu

Wykonane prace, wykonywane wg procedur F17FX, są notowane w kartotece aparatu i jego
paszporcie technicznym, z certyfikatem, z ważnością 1 rok

Firma zaleca coroczne przeprowadzanie przeglądów. Oprócz wymogu formalnego ich
wykonywania poprawia to niezawodność i dokładność pracy aparatów

W okresie gwarancji naprawy są bezpłatne, o ile uszkodzenia nie są z winy użytkownika. Nie ma
gwarancji na mechanizm drukujący drukarki, silnik przetwornika, jeśli nie stosuje się odpowiedniego
papieru, płynu dezynfekcyjnego. Aby przesyłka aparatu była bezpłatna, można zlecić jej odbiór od
Państwa firmie Jepal
 Wszystkie przeglądy są odpłatne
 Gwarancja na naprawy pogwarancyjne, wykazane w paszporcie technicznym - 3 miesiące
 Szacunkowy czas napraw, przeglądów to ok. tydzień (5 dni roboczych), w przypadku dojazdu do
aparatu – przerwa w pracy aparatu na czas serwisu


SUGERUJEMY, aby w zleceniu uwzględnić komplet materiałów zużywalnych.
W drukarce należy stosować PAPIER TERMICZNY zalecany przez jej producenta, oferowany
przez nas, typ W-SEIKO. PŁYN DEZYNFEKCYJNY jest wyodrębniony przez Jepal z dużej
grupy tych środków dostępnych na rynku, jako mający szerokie spektrum dezynfekowania w
medycynie, niewywołujący korozji – typ W-VC410
Zużycie: standardowe pudełko – 5 szt. papieru typ W-SEIKO wystarcza na ok. 500 wydruków,
1 litr płynu typ W-VC410 wystarcza na ok. 200 dezynfekcji, rok eksploatacji aparatu

CENY. Okresowy przegląd z certyfikatem - w tym typowe naprawy, jest ustalony, jako
ryczałt, plus ceny wymienionych podzespołów. Poważniejsze naprawy są indywidualnie wyceniane po
oględzinach aparatu. Plus koszt przesyłki, w tym specjalne pakowanie odpowiednie dla tego typu
aparatury. Ew. plus materiały eksploatacyjne. Koszty ew. dojazdu: eksploatacja auta wg MF plus
ekwiwalent za czas dojazdu serwisu

16.03.2016. AKTUALNE CENY NETTO (+ 23 %VAT)
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonanie serwisu – 500 zł
Koszt przesyłki aparatu (przesyłka NST) - 40 zł. Odbiór aparatu (jw.) – 40 zł
Koszt przesyłki materiałów eksploatacyjnych (przesyłka zwykła) - 20 zł
Materiały eksploatacyjne : 5 rolek papieru - 50 zł, 1 litr płynu do dezynfekcji - 120 zł
Ew. koszt dojazdu do aparatu : 1,3 zł/km

