
BOSCH Service Center PT

Tel.: 2/ 248703800
Fax: 2/ 248703801
servis.naradia@sk.bosch.com

Presne, rýchlo, spoľahlivo
Bosch kalibračný servis

Zákazka 

Adresa

Firma

Priezvisko, Meno

PSČ, Mesto

Ulica, číslo domu

Telefón

Produkt

Inventárne číslo

Váš odborný predajca
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Prosím skontrolujte vyššie uvedený prístroj a v prípade, že sa vyskytli 
odchylky od hodnôt normálu, preveďte nastavenia. 
Pre vystavenie kalibračného certifikátu použite vyššie uvedené údaje.

Dátum, Podpis



Kalibrujeme pre Vás okrem iného …

Rotačný laser
napr. BL 130 I, BL 200 GC, 
GRL 150 HV …

Bodový laser
napr. GPL 3, GPL 5, GPL 5 C …

Čiarový laser
napr. GLL 2-50, GLL 2-80 P, 
GLL 3-80 P …

Optický nivelačný prístroj
napr. GOL 26 D …

… ako aj ďalšie produktové skupiny nezávisle na značke

Kto používa stavebný laser alebo optický nivelačný prístroj, musí si byť istý, že prístroj pracuje spoľahlivo 

a spĺňa právne požiadavky a normy. Preto Vám odporúčame ročnú kontrolu Vášho prítstroja v 

kalibračnom stredisku Bosch: rýchlo, presne a spoľahlivo..

Bosch kalibračný servis – 
pre najvyššiu presnosť Vašich meracích prístrojov

Ďalšie produktové skupiny kontrolujeme a nastavujeme 
individuálne podľa náročnosti. Bližšie informácie 
poskytneme na požiadanie.

Služby pre všetky prípady
Náš servis je Vám samozrejme k dispozícii aj v prípade, 
že má váš prístroj technickú poruchu alebo bol 
poškodený pri páde. Spýtajte sa vášho odborného 
predajcu, rád Vám pomôže pri vybavení vašej opravy.

Naše servisné centrum s vysokokvalifikovaným 
personálom a rýchlym spracovaním zákaziek je Vám 
za pomoci našich odborných predajcov k dispozícii. 
Kalibrácia spĺňa požiadavky podľa ISO 9000 FF 
(„monitoring meracích prístrojov“). 
Obdržíte certifikát vrátane dokumentácie všetkých 
nameraných hodnôt.

Naše kalibračné služby
  Čistenie prístroja
  Preverenie presnosti merania
  V prípade potreby: nastavenie prístroja
  Dokumentácia všetkých nameraných hodnôt
  Kalibračný certifikát
  Spiatočné zaslanie prístroja do piatich

pracovných dní

Skupina 
výrobkov

Kontrola bez 
nastavenia

Kontrola 
s nastavením

Rotačný laser 41,14 € 53,24 €

Bodový laser

24,20 €

41,14 €

Čiarový laser 41,14 €

Optický nivelačný 
prístroj

41,14 €

V prípade, že sa pri kontrole prístroja zistia odchýlky 
hodnôt od normálu, bude prístroj precízne nastavený.

Ceny s DPH

24,20 €

24,20 €




