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   Servisná prehliadka nožníc FELCO 
 
Vážený zákazník, 
ako majiteľa batériových nožníc FELCO si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť ich servisnej 
prehliadky na diagnostickom zariadení. Táto prehliadka je nielen dôležitým krokom, aby sme 
mohli udržiavať Váš prístroj v perfektnom stave a zaistiť jeho dlhú životnosť, ale je zároveň 
základnou podmienkou pre poskytovanie záruky z našej strany.  
Ponuka servisnej prehliadky v roku 2021 trvá od 21.6. do 1.9.2021. V tomto termíne môžete 
nožnice poskytnúť nášmu servisnému oddeleniu. Nožnice Vám budú po servisnej prehliadke 
vrátené v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do 30. 9. 2021.  
V rámci prehliadky bude zdarma prevedená diagnostika nožníc pomocou originálneho 
programu firmy FELCO. Dôkladné vyčistenie a premazanie vnútorného mechanizmu, 
nabrúsenie a nastavenie čepelí je pri tomto servise spoplatnené čiastkou 10,00 EUR bez 
DPH. 
 
FELCO 800/810 
U zariadenia s 200 a viac prevádzkovými hodinami (od poslednej výmeny) je nevyhnutná 
preventívna výmena tzv. servisného setu. Naviac sa čistí a premazáva reduktor a ložiská 
v elektromotorčeku. Táto výmena je potrebná z hľadiska správnej funkčnosti nožníc. Do 
pracovných hodín sa započítava iba čas chodu motorčeka. Výmena servisného setu a úkony 
s tým spojené budú vykonané iba s Vaším súhlasom, preto prosíme o vyplnenie formuláru 
priloženého k tomuto listu. 
Kompletný servis vrátane výmeny servisného setu trvá 1,5 hod. 
 
FELCO 801/811/820/822 
Tieto nožnice majú stanovenú lehotu na výmenu servisného setu na 400.000 strihov. Údaj 
o počte strihov, ktoré Vám ostávajú do servisného zásahu sa Vám pri zapnutí nožníc 
zobrazuje na ovládacom termináli alebo na Smart FELCO. Výmena servisného setu a úkony 
s tým spojené budú vykonané iba s Vaším súhlasom, preto prosíme o vyplnenie formuláru 
priloženého k tomuto listu. 
Kompletný servis vrátane výmeny servisného setu trvá 1,5 hod. 
 
FELCO 802/812 
Tieto nožnice majú stanovenú lehotu na výmenu servisného setu na 800.000 strihov. 
Výmena servisného setu a úkony s tým spojené budú vykonané iba s Vaším súhlasom, preto 
prosíme o vyplnenie formuláru priloženého k tomuto listu. Kompletný servis vrátane výmeny 
servisného setu trvá 1,5 hod. 
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DÔLEŽITÉ ! 
Pre vykonanie servisnej prehliadky budeme od Vás potrebovať kompletný prístroj v kufríku – 
teda nožnice, batériu, batoh, napájací kábel a nabíjačku. Na každý kufrík nožníc prosíme 
prilepiť štítok s názvom spoločnosti a dovnútra jedného kufríka umiestnite vyplnený 
formulár. 
 

FORMULÁR SERVISNEJ PREHLIADKY 
 

Firma   

Počet odoslaných nožníc  

Sériové čísla nožníc  

Kontaktná osoba  
Tel.  
e-mail  
 
Zakrúžkujte požadované 
 
FELCO 800/810 
Súhlasíme s výmenou setu za podmienky, že zariadenie vykazuje 
prvých 200 a viac pracovných hodín alebo 200 a viac pracovných 
hodín od poslednej výmeny servisného setu. 

ÁNO NIE 

 
FELCO 801/811/820/822  ,  FELCO 802/812 pri 800.000 strihov 
Súhlasíme s výmenou setu za podmienky, že zariadenie vykazuje 
400.000 strihov a viac od poslednej výmeny servisného setu. 

ÁNO NIE 

 
 
V prípade akýchkoľvek dotazov prosíme kontaktujte naše servisné oddelenie – 
 
p. Tomáš Beznák , 0905/385 372  , servis@oslavanslovakia.sk  
 
 
Elektrické nožnice FELCO  nám buď privezte alebo zašlite na dole uvedenú adresu:  
 
OSLAVAN  SLOVAKIA s.r.o. 
Trenčianska cesta 1149/59 
957 01 Bánovce nad Bebravou 


