
SC Italia Instruments SRL FIȘĂ DE SERVICE/RETUR 
Nr. ___________________ 

Data: ____ . ____._______ 

Prezentat  la: � Sediu SC Italia Instruments SRL Data expediției: ____ . ____._______ 

Data intrării în service: ____ . ____._______ 

Nume beneficiar: _________________________________________________________ 

Adresa: _________________________________________________________________ 

Tel/Mail: _________________________________ /______________________________ 

Persoana de contact: ________________________________ Telefon: _______________ 

Factura nr: _______________ din ____ / ____ / ______ 

Data de livrare: _____ / _____/ ______ 

Garanție 

Post-Garanție 

Retur marfă (storno) 

Preluat de 

________________ 

________________ 

Echipament: _________________________________ 

____________________________________________ 

Produs Complet 

Serie: _________________________________ 

Descriere defect: 

Rezultat: 

Data ieșirii: 

__ / __ / ____ 

Operator 

___________ 

� Reparat 
� Înlocuit 
� Neoperat 

� Ireparabil 
� Retur OK 

Aprobat rezoluție 

Expediție AWB/Nume persoană Semnătura 
� Mesagerie: 
� Delegat: 
� Intern 

Notă IMPORTANTĂ: Se preiau în service doar produsele vândute de către S.C. ITALIA INSTRUMENTS S.R.L.. Preluarea produselor fără 
specificarea corectă a datelor facturii de achiziție duce automat la considerarea produsului în afara garanției. Datele de identificare 
a clientului sunt obligatorii pentru preluarea în service a produsului. Pentru a asigura un serviciu de reparație complet vă recomandăm 
să completați corect și complet defectul reclamat. Verificările funcționale se vor efectua în limita defectelor reclamate. Termenii și 
condițiile în care se realizează activitatea de service sunt stabiliți conform legilor în viguare.  
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