
СЕРВИСНИ ЗАХТЕВ

Захтев број: Предрачун број:

Предмет број: Рачун услуга број:

Реверс број: Рачун робе број:

Обележити предмет сервисног захтева

- Фискализација нове фискалне касе - Замена програмске меморије

- Фискализација п. фискалне касе - Промена седишта обвезника

- Дефискализација фискалне касе - Промена места инсталације фискалне касе

- Редовна замена фискалног модула - Издавање нове сервисне књижице

- Замена фискалног модула због квара - Издавање дупликата сервисне књижице

- Замена матичне плоче - Дијагностика са сервисирањем

- -

Фискализација нове фискалне касе

Подаци пореског обвезника: Обвезник пдв-а: ДА НЕ

- ПИБ обвезника

- Матични број:

- Пун назив обвезника

18У002

18Р002

ПРО ТИМ - СЕРВИС И ПРОДАЈА ФИСКАЛНИХ КАСА, ВАГА, БАР КОД ЧИТАЧА, ФИОКА ЗА НОВАЦ, ЧИТАЧА ПЛАТНИХ КАРТИЦА И ОСТАЛЕ БИРО-ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ

Сипски канал бб, 19320 Кладово

пиб:106905916              матични број: 62360615           текући рачун: 205-182197-92           шифра претежне делатности: 9521

сервис мобилни: 064 21 567 23   салон мобилни: 064 346 0 700  web: protimkladovo.net  e-mail: office@protimkladovo.net

СРЂАН БЕЛОНИЋ ПР

СЕРВИС ЕЛЕКТРОНИКЕ 

ФИСКАЛНИ И ПОС СИСТЕМИ ПРО ТИМ

КЛАДОВО

Ископирати обележено

РЕ-2018-002

18ПР002

- Скраћени назив обвезника

- Улица и број

- Поштански број и место седишта обвезника

- Телефон и телефакс

- Место и општина

- Име и презиме одговорног лица

- Датум рођења:
- е-маил:

Подаци о месту инсталације фискалне касе:

- Назив огранка / издвојеног места

- Улица и број

- Поштански број и место инсталације

- Место и општина

Подаци о фискалном уређају:

- Произвођач

- Тип

- Идентификациони број фискалне касе

- Идентификациони број фискалног модула

Broj ugovora sa Telekomom:

Broj sim:

Инсталирана СИМ / ИЦЦД:

Са уређајем остављено:

Напомена:

Захтевамо да се изврши сервис / фискализација фискалне касе која се налази у Вашем сервису, и овлашћујемо 

Вас да можете у наше име преузети пратећеНисмо у уговорној обавези према другом сервису.

Напомена корисника:

Потпис и печат овлашћеног сервисера

89381030000

ПОРЕСКЕ ПЛОМБЕ

Датум и време пријема захтева:

Датум и време пријема уређаја: 0 Потпис и печат подносиоца захтева0.1.1900


