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KUPIMY TWOJE STARE CZĘŚCI

Nazwa firmy: 

Numer klienta: 

Adres: 

Kontakt: 

E-mail: 

Telefon:  Fax: 

Data: 

Rzeczy do kupienia (* do uzupełnienia jeżeli numer części nie jest znany) 

Procedura:
1) Wypełnij formularz i wyślij na adres cores@tvh.com. Zastanawiasz się, czy część nadaję się do naprawy? Dodaj kilka zdjęć do e-maila. 
2) TVH przygotuje wycenę.
3) Wyrażasz zgodę, a TVH podaje Ci numer zamówienia. 
4) Dodajesz numer PO do paczki i podajesz wagę i wymiary; TVH odbierze towar.
5) Wysyłasz fakturę na adres apinvoices@tvh.com z podanym na niej numerem naszego zamówienia. 
6) Po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu części przez TVH zostanie opłacona faktura zakupu (w przypadku jeżeli części nie da się naprawić 

TVH skontaktuje się z Tobą).

W celu uzyskania wszelkich informacji lub odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt cores@tvh.com

Osprzęt, silniki spalinowe, wyświetlacze, silniki elektryczne, pompy hydrauliczne, pompy wtryskowe, joysticki, orbitrole, płytki obwodów 
drukowanych, chłodnice, reduktory, regulatory prędkości, osie skrętne, przemienniki momentu obrotowego, przekładnie, zawory.

Części muszą nadawać się do naprawy

Numer części/Typ i marka 
maszyny*

Numer seryjny maszyny & rok 
produkcji* Ilość Marka/Opis* Stan w jakim znajduje się 

część (uszkodzona/działa)
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.

© 01-2020. TVH Parts Holding NV, Brabantstraat 15, BE-8790 Waregem. TVH® jest zarejestrowanym znakiem handlowym. TVH jest dostawcą części zamiennych i akcesoriów do naprawy i serwisowania maszyn OEM. 
Informacje te przechowywane są w bazie danych klientów TVH na okres trwania relacji biznesowej, zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobistych. Możesz pisemnie poprosić dział obsługi 
klienta TVH o wgląd lub zmianę danych dotyczących Twojej firmy. Informacje na temat Twojej firmy nie będą przekazywane osobom trzecim. Wszystkie transakcje podlegają ogólnym warunkom sprzedaży zawartymi na 
stronie www.tvh.com/avv. TVBRBM_2001001
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