
Gira
Giersiepen GmbH & Co.KG 
Elektroinstalāciju sistēmas

Gira, pasta kastīte 1220, 42461 Radevormwald, Vācija

Datums

Jūsu potenciāli nepieciešamo maiņas preču pieprasījuma apstiprinājums: kontaktligzda ar 
paaugstinātu pieskaršanās aizsardzību

Cienījamais klient!

Lai varētu Jums nosūtīt Jūsu pieprasītās potenciāli nepieciešamās maiņas preces, mums ir ne-
pieciešama aizpildīta un Jūsu parakstīta pievienotā veidlapa.

Diemžēl mēs nevaram apstrādāt Jūsu pieprasījumu par potenciāli nepieciešamajām maiņas precēm, 
ja neesam no Jums saņēmuši aizpildītu veidlapu.

Lūdzu, atsūtiet mums parakstītu veidlapu pa faksu vai e-pastu:  
faksa numurs +49(0)21 95-91-603-534, e-pasta adrese servicecenter@gira.de

Paldies un ar sveicieniem

Ihr Gira Service Center



Gira  
Giersiepen GmbH & Co.KG 
Elektroinstalāciju sistēmas

Nosūtītājs (firma, kontaktpersona, adrese, tālrunis)

Potenciāli nepieciešamo maiņas preču pieprasījums: kontaktligzda ar paaugstinātu 
pieskaršanās aizsardzību

Uz precēm, kas piegādātas apmaiņai, pastāv īpašumtiesības. Šīs preces ir Gira īpašums, līdz zināms maināmā produkta pārbaudes rezultāts, 

kas apstiprina produkta bojājumu. Tas nozīmē, ka divu nedēļu laikā Jums ir jāatsūta uz Gira Service Center nomaināmās preces, lai tās varētu 

pārbaudīt. Ja preces netiek nosūtītas atpakaļ, vai tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, Jūs no norādītā vairumtirgotāja saņemsiet rēķinu, un 

Jums būs jāsamaksā par piegādātajām precēm.

Vienošanās par atbildības uzņemšanos, ja tāda eksistē, paliek spēkā. Potenciāli nepieciešamo maiņas preču piegāde notiek tikai tad, ja šīs 

preces ir pieejamas.

Preces numurs
Dau-

dzums
Trūkuma apraksts

Preces iegādes 
datums

Iebūvēša-
nas datums

Objekts/kom.

Dati par vairumtirgotāju:

Datums & Klienta paraksts

Gira Giersiepen GmbH & Co.  
KG Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Fakss +49(0)2195-91-603-534
E-pasta adrese servicecenter@gira.de

Gira procesa numurs 
(aizpilda Gira):
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