
 AKTIVAČNÍ FORMULÁŘ KNIHY JÍZD 

                                                                                                                                         zákaznické centrum: 585 496 277 

UŽIVATEL KNIHY JÍZD: (předplatitel služby)                                                                 

Název firmy: 

Adresa:                                                                               

PSČ: 

IČO:                                                 DIČ: 

KONTAKTNÍ OSOBA: (osoba odpovědná za komunikaci a správu vozidel)                    

Jméno a příjmení:  

Telefonní číslo:  

E-mail:         

Fakturační e-mail:                    

ADRESA PRO ZASLÁNÍ SIM-karet: 
 
 
 

 

INFORMACE O VOZIDLE A TELEFONNÍ ČÍSLO SIM karty umístění v jednotce PATRIOT  

    Značka vozu                    SPZ vozu         Stav tachometru        Telefonní číslo SIM karty  

 
 
 
 
 
 
 

Předplatné na:               □ 6 měsíců             □ 12 měsíců    

□ SIM je majetkem F&B COMPANY s.r.o.              

MONTÁŽNÍ FIRMA: (firma, která montáž jednotky provedla)  
 
 

Poznámky: 

 

Razítko a podpis objednatele:                                     Datum: 
 
 
 
 
(bez podpisu není objednávka platná) 

Číslo zakázky:                                                               PREFIX: 

 
(vyplňuje F&B Company s. r. o.) 

Objednávku zaslat na fax: +420 585 221 376 nebo email: objednavky@fbcom.cz 

□ Tarif CZ     □ Tarif EU    □ Tarif Svět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

mailto:objednavky@fbcom.cz


                                                Instalační protokol 

 

Provedená nastavení – konfigurace: 

Prodloužená imunita poplachového vstupu        0-NE (0,3s)     1-ANO (4s) 

Závislost na výstupu č. 1 na +15         0-NE     1-ANO 

Zapojení výstupu: 

Výstup č. 1  

Provedené testy: 

Test přenosu poplachu        bez závad                                   nezapojeno 

Test stavu kom. modulu (stav autoalarmu + poloha vozidla)        bez závad                                    

Test klíčku zapalování (+S15)        bez závad                               

Test ovládání zapojených výstupů         bez závad                                   nezapojeno 

Test přepínače soukromá / služební jízda         bez závad                                   nezapojeno 

Test RFID čtečky         bez závad                                   nezapojeno 

Test DALLAS čtečky         bez závad                                   nezapojeno 

Test průtokoměru         bez závad                                   nezapojeno 

Test měrné tyče EPSILON         bez závad                                   nezapojeno 

Test teplotního snímače TGL         bez závad                                   nezapojeno 

Test modulu CAN         bez závad                                   nezapojeno 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

 

Podmínky záruky 

 

Výrobce poskytuje záruku na komunikační modul PATRIOT po dobu 24 měsíců od data prodeje na materiálové a výrobní vady. 

Záruka se omezuje na opravu nebo výměnu řádně používaných výrobků, které byly uznány jako vadné v průběhu záruční doby. Tato 

záruka je plně vázána na původní nákupní cenu a není provázena dalšími poplatky za současné nebo následné ztráty. Další 

podmínkou uplatnění je po každém roce užívání ověřit funkčnost systému u některé autorizované montážní firmy a tuto skutečnos t 

zaznamenat. Záruka je uplatnitelná pouze s vyplněným záručním listem, s razítkem prodejní firmy a s vyznačeným datem prodeje. 

Záruka se nevztahuje na zařízení mechanicky poškozená a na závady způsobené vniknutím vody. Zařízení, která mají být opravena  

v průběhu záruční doby, musejí být vrácena výrobci jen prostřednictvím prodejní firmy, která zařízení prodala. 

Výrobní číslo: Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce: 

 

 

 

 

Potvrzení o kontrole funkčnosti  
po 1. roce užívání 

Datum: 

 

 

 

Razítko a podpis montážní firmy 

Potvrzení o kontrole funkčnosti  
po 2. roce užívání 

Datum: 

 

 

 

Razítko a podpis montážní firmy 

Potvrzení o kontrole funkčnosti  
po 3. roce užívání 

Datum: 

 

 

 

Razítko a podpis montážní firmy 

 

 
 


