Servis 24, spol. s r.o., DIČ: CZ18629920, Na Strži 1837/9,140 00 Praha 4

Příklad vyplněného zakázkového listu:
Zákazník firma Dopravní,a.s. potřebovala v pátek ve 14:00 na vozidle Volvo FH16 následující služby :
1) Výjezd asistenčního vozu – 1 hodina, 40km
2) Odtah do servisu – 3 hodiny práce
3) Výměna modulu ABS na servise – 2 hodiny práce
Platba za klienta bude formou garance od Servisu 24.

VYPLNĚNÝ ZAKÁZKOVÝ LIST NALEZNETE NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE…

Pozn.: Faktura bude společností Servis 24, spol. s r.o. přijata pouze s kopií řádně vyplněného zakázkového listu. Veškerá komunikace ohledně
časových, cenových a ostatních podmínek zakázky je vedena pouze prostřednictvím dispečinku Servis 24, spol. s r.o. Používejte prosím pouze
aktuální verzi zakázkového listu, která je k dispozici na http://s24.cz/dokumenty-ke-stazeni/

Servis 24, spol. s r.o., DIČ: CZ18629920, Na Strži 1837/9,140 00 Praha 4

Zakázkový list/Job Card
Číslo zakázkového listu/číslo případu S24/Case number: 902458
Silniční
služba/Breakdown

Odtahová
služba/Towing

Mobilní pneuservis/Tyre
service

Způsob platby /Type of payment:
garance od S24/S24 GOP
hotovost/cash

Dovoz
hotovosti/Cash advance

Ostatní/Others

Komentář [RS2]: Například provedené
práce na dílně.

Záruční oprava/Warranty repair:

palivová karta/fuel card:

ano/yes

Komentář [RS1]: Číslo případu dle
objednávky S24.

ne/no
Komentář [RS3]: Prosím uvést typ
karty např. Euroshell.

jiný/other:

Klient/Client:

Vozidlo/Vehicle:

Název firmy/ jméno/Company/name: Dopravní ,a.s.

Značka / typ /Manufacturer: Volvo FH 16

Adresa/Address: Za opravnou 16, Praha 4

SPZ/ Plate no.: 1AA 34-87

Telefon/mail/phone/mail: 265 167 111, vomacka@dopravni.cz

VIN: WHA8795T67890

Váhová kategorie vozidla/Vehicle weight:
do 7,5 t

7,5 t – 16t

Potřebné vybavení a čas/Equipment and time:
Počet
Technika/Equipment
Od-do/From-To
lidí/Persons

nad 16t

Popis závady/Breakdown description:
svítí kontrolka ABS, nutný odtah a výměna v servise

Odtahový speciál

2

15:30-18:30

Výjezdové vozidlo

1

14:30-15:30

Doprovod odtahu

1

15:30-18:30

Komentář [RS4]: Prosím vyplňte druhy
zásahové techniky, počet využitých osob a
přesný čas zásahu.

Požadovaná práce – doplňte počet hodin/Works required in hours:
Silniční služba/Breakdown:
Čas/Time

8:00 - 20:00

Pracovní den

1

Komentář [RS5]: Ve fixním ceníku
účtovány pouze hodinové sazby!

Odtah/Towing:
20:00 - 8:00

Sobota
Neděle
Státní svátek
Počet ujetých km /Km no.: 40
Mobilní pneuservis / Tyre service:
Výměna první pneu – vyberte
čas/First tyre time
Po - Pá, 8-18 h
Po - Pá, 6-8 h, 18-22 h
Ostatní doba
Počet dalších vyměněných
pneu/No. of another tyres:
Počet hodin odpracovaných
v servise/ No. of hours in
service:

Hmotnost/Weight

Po-Pá
7:00 - 19:00

Po-Pá 19:00 - 7:00
So 0:00 - 24:00

Neděle /
státní svátek

do 7,5 t
7,5 t - 16 t
nad 16 t
Doprovodné
vozidlo /Escort
vehicle

3

3

Ostatní práce / Other works:

výměna modulu ABS, 2 hodiny práce

Komentář [RS7]: Ve fixním ceníku je
prvních 40 km v ceně výměny první
pneumatiky.

Počet ujetých km (nad limit 40)/Km over limit:
Dovoz hotovosti (uveďte doručovanou částku)/Cash advance (amount):

Datum a místo/Date and place:

Podpis klienta/řidiče/Driver:

Komentář [RS6]: Stručný popis práce
provedené na dílně.

Razítko a podpis dílny /Workshop:

1.1.2010, Praha

Pozn.: Faktura bude společností Servis 24, spol. s r.o. přijata pouze s kopií řádně vyplněného zakázkového listu. Veškerá komunikace ohledně
časových, cenových a ostatních podmínek zakázky je vedena pouze prostřednictvím dispečinku Servis 24, spol. s r.o. Používejte prosím pouze
aktuální verzi zakázkového listu, která je k dispozici na http://s24.cz/dokumenty-ke-stazeni/

