ZGŁOSZENIE
KARTA PRZYJĘCIA
DO NAPRAWY

Data przyjęcia do serwisu

Numer przyjęcia

KLIENT
Firma / Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..
Nr telefonu

MEDIAM Sp. z o.o.
Wadowicka 12, 30-415 Kraków
tel: 12 2692806, fax:12 2692806

………………………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………….
INFORMACJE O SPRZĘCIE
Producent
Model typ

Nr seryjny

serwis@mediam.com www.mediam.com

USŁUGA
 Zwykła
 Ekspertyza

 Czyszczenie/Regulacja
 Ekspres – koszt +50%ceny

WYPOSAŻENIE WYSŁANE DO SERWISU
Zasilacz
 TAK  NIE
Opakowanie orginalne
 TAK  NIE
Kable zasilające
 TAK  NIE
Kable sygnałowe
 TAK  NIE
Dokumenty szt. ………………………………………………………...
Inne (podać jakie) ………………………………………………………...
………………………………………………………..............................

Naprawa Gwarancyjna

 TAK

 NIE

Nr gwarancji
Data sprzedaży

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA USTERKI
………………………………………………………............................
………………………………………………………............................
ZGŁOSZONE I WIDOCZNE USZKODZENIA MECHANICZNE
(pęknięcie, zarysowania, odkształcenia)
………………………………………………………............................
………………………………………………………............................
………………………………………………………............................

OPIS USTERKI
 Nie czyta płyt
 Awaria DMX/brak kontroli
 Nie włącza się

Przerywa
 Uszkodzony bezpiecznik
 Nie działają klawisze

Potencjometr trzeszczy
 Nie załącza lampy
 Urządzenie po zalaniu
 Inne …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
UWAGI DODATKOWE

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACJE O KOSZCIE NAPRAWY
Proszę o kontakt, gdy koszt naprawy będzie wyższy od kwoty brutto:
............................................................

Kosztorys przesłać na numer faxu ............................................................
e-mail: …………………………………………………………………...

DANE DO FAKTURY
Nazwa firmy ........................................................................................................
.………………………………………………………..
Ulica, numer ........................................................................................................
Kod, miasto
........................................................................................................
NIP
........................................................................................................

Strony ustalają, iż odbiór urządzenia może nastąpić w dwojaki sposób – albo Klient odbierze urządzenie osobiście w serwisie albo zostanie ono przesłane na podany wyżej
adres Klienta za pobraniem należnych kwot. Przed upływem terminu odbioru urządzenia wysłanie urządzenia na adres Klienta dopuszczalne jest tylko na wniosek Klienta, po
upływie tego terminu MEDIAM Sp. z o.o.jest uprawniona do wysłania urządzenia na adres Klienta bez osobnego wniosku Klienta.
Potwierdzam, iż przed zawarciem umowy zostały mi dostarczone warunki gwarancji i cennik usług firmy MEDIAM Sp. z o.o.. Potwierdzam, iż przed zawarciem umowy
udostępnione mi zostały warunki gwarancji i cennik usług firmy MEDIAM Sp. z o.o. dostępny na stronie www.mediam.com oraz, że udostępnione warunki gwarancji i cennik
mogę przechowywać i odtwarzać w zwykły sposób. Zapoznałem się z warunkami gwarancji i cennikiem usług firmy MEDIAM Sp. z o.o.
Klient został poinformowany, iż wykonanie usługi może spowodować utratę lub uszkodzenie danych zawartych/zapisanych w urządzeniu, na co Klient wyraża zgodę. Utrata
lub uszkodzenie danych zawartych w urządzenie nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania MEDIAM Sp. z o.o. i nie skutkuje powstaniem
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tych danych.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych podanych przeze mnie w treści niniejszego dokumentu przez MEDIAM
Sp. z o.o. w Krakowie w celu wykonania umowy oraz w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta przez MEDIAM Sp. z o.o. lub firm działających na jej zlecenie
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).  TAK  NIE
Zostałem powiadomiony o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawienia. Zostałem także poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz o celu, w jakim są lub będą przetwarzane. Powyższe zapisy nie dotyczą
konsumentów.

………………………….…………….……………………..…….
czytelny podpis klienta i data wysyłki

