
 

Al. Bora-Komorowskiego 11, 31-476 Kraków diesel@gladysek.pl       www.gladysek.pl 

tel. 12 4100-350  

KARTA ZLECENIA – FILTR CZĄSTEK STAŁYCH / KATALIZATOR 

Dane kontaktowe klienta: 
(imię i nazwisko, adres email, tel.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do faktury VAT 
(dokładna nazwa firmy, adres i NIP) 

 

Adres do wysyłki po naprawie 
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres) 

 

Zlecam usługę dwudrożnego czyszczenia na urządzeniu FH3 podzespołu typu: (zaznaczyć X) 

       Filtr cząstek stałych DPF / FAP Ilość szt. 

       Katalizator SCR (Ad-Blue) Ilość szt. 

       Katalizator DOC (tradycyjny) Ilość szt. 

Marka Model Poj. silnika 
Moc silnika 

kW 
Rok produkcji Przebieg 

      

Opis objawów nieprawidłowej pracy 

 

Odczuwalny spadek mocy silnika 

Lampka ostrzegawcza DPF na desce    

Tryb awaryjny 

Błędy w pamięci sterownika dotyczące DPF 

Wykonywanie nieudanych prób wypalenia 

Brak możliwości serwisowego 
wypalenia filtra 

Zapach niespalonego paliwa 

Nadmierne dymienie 

Nadstan oleju silnikowego 

Zwiększone zużycie paliwa 

Filtr po usterce turbosprężarki 

Dokument sprzedaży: Paragon Faktura VAT 

Przekazanie naszej firmie filtra cząstek stałych lub katalizatora wraz z podpisaną kartą zlecenia czyszczenia jest 

jednoznaczne z przystąpieniem do transakcji czyszczenia filtra cząstek stałych / katalizatora oraz jednoznaczne z akceptacją 

zapisów zawartych w cenniku dostępnym na stronie internetowej pod adresem htt sp ://regeneracja-dpf.net oraz ogólnych 

arunkóww  naprawy. Zleceniodawca wysyłając dany formularz jednocześnie oświadcza, że zapoznał się cennikiem usług za 

czyszczenia filtra cząstek stałych / katalizatora. Wszelkie dodatkowe uwagi można umieścić na odwrocie karty. 

Taki sam jak adres kontaktowy 

ZGODY WYMAGANE DO ROZPOCZĘCIA ZLECENIA 

Zapoznałem się i akceptuję  
który jest dostępny na stronie internetowej serwisu. 

Regulamin świadczenia usług serwisowych w sieci Bosch Diesel,   

Zlecam rozpoczęcie wykonywania podanych usług serwisowej i potwierdzam, że zostałem poinformowany,  
iż w ten sposób tracę prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość na etapie wskazanych czynności/usług. 

  

 

 
 

Data: Czytelny podpis: 

 

przetwarzania podanych danych osobowych jest realizacja składanego zlecenia serwisowego. Więcej informacji o 
przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w Polityce prywatności na 
stronie internetowej: 

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Gładysek sp.j. z siedzibą w Krakowie. Celem 
  

 

https://gladysek.pl/polityka_prywatnosci.html  
 
 
 
 
 

https://gladysek.pl/polityka_prywatnosci.html 

