Autoryzowany Serwis Dynabrade™
UNIVAR Solutions Sp. z o.o.
Ul. Połczyńska 70
01-337 Warszawa
tel. (22) 2793-575
fax: (22) 468-1570

ZLECENIE NAPRAWY
z
z dnia: …………………………………………

Dane:
Model:
Nr fabryczny:
Opis usterki:

Użytkownik:
Nazwa:
Ulica:
Kod:
Miejscowość:
NIP:
Telefon:
Fax:
Osoba „kontaktowa”:
E-mail:
Data otrzymania narzędzia

Wyposażenie:
Tarcza
Nypel

(wypełnia serwis):

Inne
Zgodna na naprawę bez
powiadomienia o kosztach do kwoty:

Tak

Kosztorys przednaprawczy:

Informacje:

/ Nie

Uwagi serwisu:

W przypadku braku części termin może ulec zmianie. W
przypadku odrzucenia uprawnień gwarancyjnych z powodu
niedotrzymania przez klienta warunków gwarancyjnych
określonych w Instrukcji Obsługi naprawy dokonamy odpłatnie.
Jeśli na życzenie klienta przed naprawą jest wystawiany
kosztorys czas naprawy liczony jest od dnia akceptacji
kosztorysu (kosztorys wystawiany w ciągu 1-2 dni roboczych).
W/w warunki dotyczą jedynie narzędzi zakupionych w
firmie UNIVAR Solutions Sp. z o.o.

Podpis
osoby przyjmującej:

200,00zł netto
300,00zł netto
400,00zł netto

W przypadku rezygnacji z naprawy po przesłaniu kosztorysu lub informacji o kosztach
telefonicznie Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów demontażu, wyceny i
montażu oraz transportu zwrotnego w kwocie: 15.00 € netto/szt.
W przypadku rezygnacji z naprawy i zakupu nowego urządzenia w firmie
UNIVAR Solutions Sp. z o.o. rezygnujemy z pobrania wyżej wspomnianych opłat.
Gwarancja serwisowa wystawiana jest na okres 3 miesięcy licząc od daty
wystawienia gwarancji serwisowej (przy pracy jedno-zmianowej).
Gwarancja dotyczy wad materiałowych oraz montażowych.
Gwarancją nie są objęte części podlegające naturalnemu zużyciu takie jak: filtry,
łożyska, podkładki mocujące materiał ścierny, łopatki wirnika powietrznego.
Prosimy o dostarczanie wraz z narzędziem wyposażenia mającego bezpośredni
wpływ na jego pracę takiego jak:
- tarcza mocująca, nypel przyłączeniowy, tarcza i talerz szlifierski.

Podpis
osoby wysyłającej:

SERWIS DYNABRADE™

Odbiór z naprawy
Data:
Godzina:
Imię i nazwisko osoby
odbierającej:
Pieczątka firmy:

www.univar.pl
Univar Solutions Sp. z o.o.

e-mail: biuro@univar.pl
●

ul. Połczyńska 70

●

01-337 Warszawa

●

tel. (22) 2793-571

●

fax. (22) 468 1570

