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Dane urządzenia

Książka serwisowa przeglądów technicznych służy do odnotowania przeprowadzonych w danym 
urządzeniu prewencyjnych przeglądów technicznych. RATIONAL SERVICE-PARTNER podpisuje 
wykonanie prac konserwacyjnych i tym samym potwierdza regularną kontrolę urządzenia.

Prosimy o podanie kilku informacji dotyczących Państwa urządzenia.

Numer seryjny urządzenia:

Data instalacji:

Koniec okresu gwarancji:

Urządzenie zainstalowane  
przez (firma):

Doradztwo techniczne:

Pakiet serwisowy:

Eksploatacja urządzenia:          lekka                               średnia                                wysoka

Ilość przeglądów rocznie: 

Uwagi / komentarze:  



Zapobieganie zapewnia pełną wydajność

Twoja kuchnia przez cały czas potrzebuje niezawodnego niezawodnego sprzętu do gotowania 
– przez cały czas. Regularna konserwacja i serwis zapewnia stałą wartość i jakość Twojego 
urządzenia RATIONAL.

Bądź spokojny dzięki regularnym przeglądom technicznym.

Prewencyjny przegląd techniczny jest przeprowadzany zgodnie z zaleceniami RATIONAL oraz 
wg listy kontrolnej przeglądów. Potwierdzeniem wykonanych prac będzie wpis do Państwa 
serwisowej książki przeglądów technicznych.

Dane teleadresowe

Co wyróżnia RATIONAL SERVICE-PARTNER??

RATIONAL SERVICE-PARTNER
5Service Sp zo.o.
ul. Pogodna 66
05-077 Warszawa-Wesoła
22 610 55 50
505 555 610



RATIONAL SERVICE-PARTNER

Data i podpis:

Komentarz (np.. wymienione części eksploatacyjne, aktualizacja software, itp.):
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* z uwzględnieniem typu urządzenia i aktualnej listy kontrolnej przeglądów RATIONAL.
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Uwagi:
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