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Huoltotilaus/Dekontaminointitodistus
Tilaajan tiedot
*Vain sopimusasiakkaat
Palautusosoite
Laskutusosoite
Lähetys- ja käsittelykulut: 
22,00 euroa/lähetys, sisältäen Pipettitohtorin kuljetuspalvelun ovelta ovelle molempiin suuntiin.
 
Tilaa kuljetuspalvelu Schenkeriltä numerosta 010 52005 tai tilaus@dbschenker.com ja ilmoita asiakasnumero 462624.
Testaus tehdään oletusarvoisesti Sartoriuksen standardikärjillä ja suoralla pipetoinnilla. Mikäli haluatte testauksen tehtävän muilla kärjillä, pyydämme lähettämään niitä pipetin mukana. Muiden kuin Sartoriuksen pipettien mukana tulee lähettää kärkiä testausta varten ja muiden valmistajien sähköisten pipettien mukana tulee lähettää myös laturi.
 
Pipettien lähetysohjeet Sartoriuksen pipettihuoltoon:
1. Puhdista pipetit päältä esim. 70 % EtOH.
2. Täytä tämä Huoltotilaus/Dekontaminaatiotodistus huolellisesti ja laita se pipettien mukaan, listaa kaikki lähetyksessä olevat pipetit ja tarvikkeet alla olevaan taulukkoon.
3. Pakkaa pipetit ja tarvikkeet laatikkoon pehmusteiden kera, jotta pipetit eivät kolhiinnu kuljetuksen aikana.
4. Laita laatikoiden päälle osoite:Sartorius Biohit Liquid Handling Oy / Pipettihuolto, Laippatie 1, 00880 Helsinki.
5. Toimita pipetit Sartoriuksen Pipettihuoltoon:
-Tilaa kuljetus numerosta 010 52005 tai tilaus@dbschenker.com ja ilmoita asiakasnumero 462624.
-Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa huollettavat pipetit voi viedä City-Lab:iin, josta ne toimitetaan Sartoriuksen Pipettihuoltoon.
 
Huom!Liitä mukaan lista tai kirjoita Muuta-kenttään tiedot lähettämistäsi kärjistä, latureista sekä erityistoiveista liittyen huoltoon ja  testaukseen.
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Pipettihuolto
Laippatie 1
00880 HELSINKI
 
Puh. 050 4141 628
service.nordic@sartorius.com
Adobe LiveCycle Designer Template
Order Form
8.0.1291.1.339988.332839
Seuraavat pipetit lähetetään huoltoon:
            
Valitse ylläpitohuollon taso                  
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
Sarjanumero
Pipetin merkki ja malli
10 mittausta
1:ssä tilavuudessa
10 mittausta 
2:ssa tilavuudessa
10 mittausta
3:ssa tilavuudessa
 Akkreditointi- todistus 
Sopimuksen mukainen
Muuta
Ylläpitohuollot 1-3: Sisältävät suorituskykytestausraportin        Ylläpitohuolto 4: Akkreditointitodistuksesta (per ISO 17025) veloitetaan hinnaston mukaisesti
Ylläpitohuolto 5: Vain sopimusasiakkaille 
Vakuutan huoltoon lähettämieni pipettien olevan mikrobiologisesti ja kemiallisesti dekontaminoituja ja vapaita radioaktiivisesta säteilystä ja siten turvallisia pipettitohtorin käsitellä.          
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