
BOSCH Service Center PT

Tel: (1) 43 13 835
Fax: (1) 43 13 888
E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

Pontosan, gyorsan, megbízhatóan
Bosch Kalibráló Szerviz

Megrendelés 
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Telefon

Termék

Leltárszám

Az Ön szakkereskedő partnere
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Kérem ellenőrizze a fent említett készüléket, és az esetben, ha 
eltéréseket észlel a normál értéktől, végezze el a beállításokat.
A kalibrálásról szóló bizonylat kiállításához, kérem használja a fent 
említett adatokat.

Dátum, Aláírás



Kalibrálunk Önnek kivéve mást ...

Forgó lézer
Például BL 130 I, BL 200 GC, 
GRL 150 HV …

Pont lézer
Például GPL 3, GPL 5, GPL 5 C …

Vonal lézer
Például GLL 2-50, GLL 2-80 P, 
GLL 3-80 P …

Optikai szintező készülék
Például GOL 26 D …

... ahogy a többi termékcsoportot márkától függetlenül

Azok akik építési lézert vagy optikai szintező készüléket használnak, biztosnak kell lenniük abban, 

hogy a készülék megfelel az elvárásoknak és a normának. Ezért javasoljuk Önnek a készüléke éves 

átvizsgálását a Bosch Kalibrációs Központban: gyorsan, pontossan és megbízhatóan.

Bosch kalibráló szerviz – 
Az Önök mérőműszerének a legnagyobb pontosságáért

A további termékcsoportokat ellenőrizzük és egyedileg 
állítjuk be igényesség szerint. További információkat 
kérésre szolgáltatunk.

Szolgáltatások minden eshetőségre
A szervizünk természetesen akkor is rendelkezésére 
áll, ha a készülékének technikai meghibásodása van 
vagy esés következtében sérült meg. Érdeklődjön 
szakkereskedő partnerénél, szívesen segít az Ön 
javításának intézésében.

A szerviz központunk magasanképzett személyzettel 
és gyors megrendelés feldolgozással van az Önök 
segítségére a szakkereskedő partnereinken keresztül. 
A kalibrálás megfelel az ISO 9000 FF feltételeinek. 
( „mérőműszerek monitorizálása“ ). 
Megkapja a Bizonylatot és a mért értékeket 
tartalmazó dokumentációt.

A kalibrálási szolgáltatásaink
  Készülék tisztítása
  Mérési pontosság ellenőrzése
  Szükség esetén: készülék beállítás
  Összes mért érték dokumentálása
  Kalibrálási bizonylat
  Készülék öt napon belüli visszaküldése 

Termékcsoportok
Ellenőrzés 

beállítás nélkül
Ellenőrzés 

beállítással

Forgó lézer 14.999,– HUF 24.000,– HUF

Pont lézer 9.000,- HUF 14.999,- HUF

Vonal lézer 9.000,- HUF 14.999,- HUF

Optikai szintező 
készülék

9.000,- HUF 14.999,- HUF

Az esetben, ha készülék ellenőrzésénél a normától 
eltérő értéket észlelünk, akkor a készüléket 
pontossan beállítjuk.

Áfás árak


