
Protokół przyjęcia sprzętu do serwisu

         tel:790 821 133

Data przyjęcia Uwagi - braki:    □ bez kabla

Marka i model    □ spieniacz
   □ pojemnik na mleko

Imię i nazwisko    □ dysza wody
   □ karton

Telefon    □ 

Dane dotyczące awarii:

    Opis serwisu:

□ Odwapnianie profesjonalnym środkiem

□ Czyszczenie z osadów kawowych

□ Czyszczenie oraz smarowanie jednostki zaparzającej

□ Wymiana uszczelek jednostki zaparzającej

□ Montaż nowego filtra wody

□

Koszt części netto Koszt naprawy netto Zastępczy netto

Transport netto inne - filtr - netto Suma netto

Data zakończenia naprawy i SMS Suma brutto

3. Urządzenie nieodebrane do 30 dni kalendarzowych od dnia wysłania SMS-a przekazywane jest do utylizacji.

podpis przyjmującego ……………………………………. podpis klienta  ….……………………………………………..

podpis serwisanta

4. Dodatkowy koszt uzytkowania urządzenia zastępczego to 20,00 zł netto za każdy dzień kalendarzowy poczowszy od

piątego dnia roboczego po dniu wysłania sms o gotowości ekspresu do odbioru.

AKCEPTUJĘ warunki zawarte w polityce dot. zbierania i przetwarzania danych osobowych przez kawawbiurze.pl zgodnie z przepisami Rozporządzenia

UE 679/2016 o ochronie danych osobowych („RODO”) z dn. 25 maja 2018 r. (warunki dostępne na stronie internetowej)

1. W przypadku braku konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta lub korzystania z urządzenia niezgodnie z instrukcją

obsługi lub korzystaniu z kaw aromatyzowanych urządzenie nie podlega gwarancji.

2. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z serwisu w ciągu 7 dni roboczych od momentu telefonicznego lub SMS-owego

powiadomienia, serwis ma prawo do naliczenia opłaty za magazynowanie urządzenia w wysokości 10 zł za każdy dzień po

wyznaczonym terminie odbioru. 

kawawbiurze.pl informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za usterki, które ujawniły się podczas naprawy urządzenia lub po jego naprawie a nie mają

z naprawą żadnego związku. 

kawawbiurze.pl nie ponosi odpowiedzialności za usterki, których nie można było stwierdzić podczas przyjęcia urządzenia do naprawy, ze względu na

stan urządzenia, który na to nie pozwalał. 

kawawbiurze.pl informuje również, że nie ponosi odpowiedzialności za usterki, które mogą wyniknąć podczas naprawy sprzętu w punkcie serwisowym

nie z winy serwisu i wpłynąć na funkcjonalność sprzętu sprzed podjęcia czynności serwisowych. 

Pozostawiając sprzęt do naprawy W PEŁNI AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI i zastrzegam, że nie będę rościł (-a) żadnych praw oraz zadośćuczynienia

od firmy kawawbiurze.pl w przypadku zaistnienia którejś z ww. sytuacji.


