✁

Firma

Nome, Apelido

Localidade, Cód. Postal

Rua, n.º

Telefone

Produto

Número de inventário

Conﬁrme o produto acima referido e proceda à calibragem, caso tal
seja necessário para registar valores normais.
Utilize as especiﬁcações acima, para emitir o Certiﬁcado
de Verificação.

Data, assinatura

Fornecedor

Destacar e entregar ao fornecedor, juntamente com o instrumento de medição

Endereço

PT-BI/ASA-ES (11.09)

Encomenda

Robert Bosch S.A.
Ferramentas Eléctricas
Av. Infante D. Henrique Lt 2E e 3E
1800-220 Lisboa
Portugal
www.bosch-pt.com

Preciso, rápido, ﬁável
Serviço de Verificação Bosch

Serviço de Verificação Bosch
Para uma maior precisão das suas ferramentas de medição

Verificamos-lhe, entre outros…

Quem utiliza tecnologia laser, deve assegurar-se de que o seu funcionamento é de conﬁança e de que
estes cumprem com as directrizes e normativa. Por este motivo, recomendamos uma veriﬁcação anual
das suas ferramentas de medição, recorrendo ao serviço de Verificação Bosch: preciso, rápido e

Nível laser
Por ex., GRL 300,
GRL 400, etc.

Nível laser por pontos
Por ex., GPL 3, GPL 5,
GPL 5 C, etc.
Caso durante a veriﬁcação do aparelho seja detectada
uma divergência dos valores normais, este será
calibrado com precisão.

ﬁável.

O nosso centro de assistência técnica, com pessoal
altamente qualiﬁcado e uma rápida execução, encontrase disponível através do seu fornecedor. As verificações
seguem as directrizes ISO 9000 e seguintes (“Controlo
dos equipamentos de ensaio”). O cliente irá receber um
certiﬁcado, bem como documentação de todos os
valores de medição.
Os nossos serviços de verificação:
 Limpeza do aparelho
 Veriﬁcação da precisão de medição
 Caso seja necessário: verificação do aparelho
 Documentação de todos os valores de
medição
 Certiﬁcado de verificação
 Reenvio do aparelho no prazo de cinco dias
úteis

Grupo de
ferramentas
Nível laser
rotativo

Verificação sem
ajuste*

Verificação com
ajuste*

96,65 €

130,75 €

75,75 €

91,35 €

75,75 €

91,35 €

Medidores

75,75 €

91,35 €

Nível óptico

75,75 €

--

Nível laser por pontos
Nível laser de linhas

Nível laser de linhas
Por ex., GLL 2-50, GLL 2-80 P,
GLL 3-80 P etc.

Nível óptico
Por ex., GOL 26 D,
GOL 32,etc.

*Preços sem IVA, incluindo os custos de envio, válida a partir de 16.01.2020

Solicite mais informação para a verificação de outras
ferramentas não incluídas nestes grupos.
Assistência técnica para todos os casos

Medição láser
Por ex., GLM 50, GLM 80,
GLM 100, etc.

Como é evidente, os nossos serviços de assistência
técnica também se encontram à sua disposição, caso o
seu aparelho apresente qualquer defeito técnico ou
caso se tenha daniﬁcado numa queda. Informe-se juntodo
seu fornecedor, ele irá ajudá-lo a tratar da reparação.

…bem como outras ferramentas de medição, nivelação e
detecção tanto da marca Bosch como CST/Berger.

