Podmínky vracení starých dílů k repasi

Zálohované lahve
Podmínky vrácení
- Vrácený díl musí být zálohovaný (fakturovaný)
- Díl je dostatečně očištěn, aby bylo možné posoudit jeho stav
- Zálohovaný obal musí být od společnosti SAG a musí mít na sobě označení			
SAG nebo KOVOSLUŽBA OTS (viz. obrázky níže)
- Otevírací ventil musí být plně funkční

Nepřípustné závady

Lahve dodávané společností SAG/APM na trh jsou lahve dodavatelé Ko
Jak takovou lahev poznat?

Kovoslužba: ve většině případů šedivá, výjimka zelená lahev, lahev má
1) Mechanické poškození lahve + ostatních komponentů
půlměsíce čárový kód s nápisem Kovoslužba.

Lahve dodávané společností SAG/APM na trh jsou lahve dodavatelé Kovoslužba nebo vlastní lahve APM.
Jak takovou lahev poznat?

SAG odebírá prázdné obaly od chladiv, na které byla při prodeji fakturována záloha.
Jedná se Kovoslužba:
o obaly označené
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Zálohovaná lahev musí být vrácena do 8 měsíců ud vystavení faktury.

Chladivo R134a

Lahve Kovoslužba ve většině případů šedivé, výjimka lahev zelená, lahev má na sobě OE štítek
Kovoslužba a uvnitř půlměsíce čárový kód s nápisem Kovoslužba.
Lahve SAG ve většině případů zelená, výjimka modrá/bílá lahev s nápisem SAG.

APM: zelená, případně modrá lahev s nápisem APM. Aktuálně na sklad
už jen lahve Kovoslužba.

SAG/APM přijímá zpět lahve pouze ty, které prodala – viz výše. Není m
jiné lahve, než které byly prodané. Takové lahve budou automaticky od
vyřešení se zákazníkem.
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Lahve dodávané společností SAG/APM na trh jsou pouze lahve dodavatelé Kovoslužba.
Chladivo R1234yf
Jak takovou lahev poznat?

Lahev šedočervené, červenošedé barvy a má na sobě OE štítek Kovoslužba a uvnitř půlměsíce čárový kód
s nápisem
Kovoslužba.
Kovoslužba:
lahev
šedočervené, červenošedé barvy a má na sobě OE štítek Kovoslužba a uvnitř půlměsíce čárový kód
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