Zlecenie Naprawy - UMOWA
DATA
proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Wysyłka PŁATNA - 10 zł (wysyłka każdego dnia)
Zleceniodawca:
Imię i nazwisko:
Firma:
Adres, ulica
Kod
Miasto:
Telefon/y:
E-mail:
Przedmiot naprawy

Numer seryjny

Rodzaj uszkodzenia

Uwagi:

WARUNKI UMOWY SERWISOWEJ:
1. Podpis złożony na zleceniu naprawy oznacza, że zleceniodawca akceptuje poniższe warunki.
2. Wykonanie kosztorysu na naprawę wymaga demontażu urządzenia, aż do zlokalizowania uszkodzenia. Stwierdzenia podczas naprawy większej ilości
uszkodzeń może spowodować weryfikację kosztorysu. Ingerencja w sprzęt w szczególnych przypadkach powoduje zmiany, które mogą być usunięte jedynie na
wyraźne życzenie zleceniodawcy po odpowiednim pokryciu kosztów. Zlecenia napraw urządzeń już nie produkowanych i sporadycznie występujących na rynku
przyjmowane są warunkowo (możliwość oraz termin wykonania naprawy zależne są od dostępu do części zamiennych i dokumentacji technicznej).
3. Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty wykonania zlecenia i dotyczy wyłącznie elementów i czynności, które były przedmiotem naprawy –
nie obejmuje wykonywanych konserwacji / czyszczenia sprzętu .Funkcję karty gwarancyjnej pełni rachunek wystawiony przez Opto-Technika. Naprawy lub
zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieautoryzowane przez serwis oraz niewłaściwa eksploatacja sprzętu prowadzą do utraty gwarancji. Uszkodzenia
mechaniczne nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Na sprzęt po zalaniu/zawilgoceniu, nie jest udzielana gwarancja.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do wartości naprawianego sprzętu i nie obejmuje innych strat lub utraconych korzyści. Zleceniodawca ma
obowiązek we własnym zakresie ubezpieczyć od kradzieży, zalania lub pożaru sprzęt dostarczony do serwisu.
5. Wydanie sprzętu po naprawie może nastąpić po zwrocie dokumentu „Zlecenia naprawy”.
6. W przypadku odstąpienia zleceniodawcy od umowy, zobowiązuje się on do pokrycia kosztów podzespołów zamówionych do jego zlecenia. Na życzenie
zleceniodawcy naprawiony sprzęt wysyłamy za zaliczeniem na jego koszt i ryzyko. Czas wykonania naprawy to maksymalnie 21 dni roboczych – może zostać
wydłużony maksymalnie o 90 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów niezbędnych do ukończenia naprawy.
7. Sprzęt powinien zostać odebrany w terminie do 30 dni od momentu wysłania zawiadomienia o odbiorze, po tym okresie naliczane zostaną koszty
składowania w wysokości 30 zł/dobę. W przypadku przekroczenia kwoty 5000 zł za składowanie, zleceniodawca przeniesie prawo własności sprzętu na firmę
Opto-Technika natomiast Opto-Technika nie będzie zgłaszał roszczeń odnośnie składowania sprzętu od zleceniodawcy

Wydanie sprzętu możliwe jest wyłącznie po zwrocie tego dokumentu.
Podpis złożyłem po zapoznaniu się z warunkami umowy serwisowej.

_________________
Podpis
Numer Zlecenia Naprawy

