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Žádost o servis – formulář (výjezd) 
Elektronický formulář je dostupný na: www.tapflo.cz 

TYP OZNÁMENÍ*: 

☐ Uvedení do provozu/spuštění  ☐ Pravidelná kontrola 

☐ Záruční servis    ☐ Pozáruční servis 

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI*: 

Jméno společnosti: ________________________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení: _________________________________________________________________________________________ 

Telefonní číslo: ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________________________________ 

KONTAKTNÍ ÚDAJE**: 

Údaje o zákazníkovi:     Údaje o uživateli: 

Název společnosti: _____________________________  Název společnosti: ____________________________ 

Kontaktní osoba: _______________________________              Kontaktní osoba: ______________________________ 

Telefonní číslo: _________________________________  Telefonní číslo: ________________________________ 

E-mail: __________________________________________              E-mail: _________________________________________ 

Adresa: _________________________________________              Adresa: ________________________________________ 

PODROBNOSTI O DATUMU A MÍSTĚ SERVISU*: 

Preferovaný datum servisu: _______________________________________________________________________________ 

Adresa: ____________________________________________________________________________________________________ 

Místo: _____________________________________________________________________________________________________ 

Další údaje: _______________________________________________________________________________________________ 

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ*: 

Typ zařízení: ______________________________________________________________________________________________ 

Sériové číslo: _____________________________________________________________________________________________ 

Datum nákupu: ___________________________________________________________________________________________ 

Datum uvedení do provozu/spuštění: ____________________________________________________________________ 
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ÚDAJE O PROCESNÍCH PARAMETRECH: 

Název aplikace: ___________________________________________________________________________________________ 

Průtok* [l/min]: ____________________________________________________________________________________________ 

Sací tlak* [bar]: _________________________________ Výtlačný tlak* [bar]: _____________________________________ 

☐ Foto z instalace 

ÚDAJE O APLIKACI*: 

Teplota [oC]: _______________________________________    Hustota* [kg/m3]: __________________________________ 

Viskozita [cPs]: ____________________________________     pH: ________________________________________________  

Koncentrace pevných částic [%]: __________________    max. velikost [mm]: ________________________________ 

Název aplikace: ___________________________________________________________________________________________ 

☐ ANO, médium je škodlivé  ☐ NIE, médium není škodlivé 

☐ Hořlavé médium 

☐ Chemicky agresivní médium 

☐ Toxické 

☐ Jiné: __________________________________________________________________________________________________ 

DŮVOD SERVISU / ROZSAH SLUŽBY*: 
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DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE *** / **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* povinné pole 

** Uveďte osoby, se kterými byly dohodnuty podmínky plnění smlouvy. 

*** Dodatečné požadavky zákazníka na uzavření a vypořádání objednávky (např. certifikáty měřidel, 

akceptační zpráva, speciální požadavky zákazníků). 

**** Všechny požadavky, které musí být splněny pro vstup/vjezd do objektu a provedení objednávky 

(např. seznamy nářadí, seznamy materiálů, požadované školení, speciální vybavení BOZP, dodatečná 

povolení atd.). 

 

CO BUDE NÁSLEDOVAT: 

 

 

 

   

Vyplňte formulář 

a odešlete ho na 

tapflo@tapflo.cz 

Očekávejte, že vás bude 

kontaktovat společnost 

Tapflo. 

Připravte se na příchod 

služby v dohodnutý termín. 
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