
Dane do faktury:

Nazwa firmy: NIP:

Adres:

        

Osoba kontaktowa: tel.:

e-mail:

Adres do odsyłki: (wypełnić jeżeli jest inny niż adres do faktury)

Nazwa firmy:

Adres:

        

Osoba kontaktowa: tel.:

Sprzęt przekazany do serwisu:

Nazwa: Model: nr. seryjny:

1.

2.

3.

Opis problemu:

Zasady realizacji zgłoszeń serwisowych:

W przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej działania serwisowe zostaną podjęte przez Megger Sp. o.o. wyłącznie po dostarczeniu oryginału karty 

gwarancyjnej lub kopii faktury zakupu w przypadku gdy nie dołaczono karty gwarancyjnej przy sprzedaży.

Wyrażam zgodę na zapłatę kwoty zryczałtowanej 150,00PLN netto (VAT 23%) na pokrycie kosztów weryfikacji, diagnostyki i transportu w przypadku

rezygnacji z naprawy lub jej nieopłacalności. Zapłata nastapi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury dotyczącej w/w ryczałtu. Kwota ryczałtowa nie będzie 

doliczana do wartości faktury za wykonane usługi.

Brak odbioru towaru przez zgłaszającego ponad 30 dni od daty uzyskania informacji o dokonanej naprawie odpłatnej lub odmowie naprawy w ramach 

gwarancji spowoduje obciążanie zgłaszającego kosztami składowania towaru za cały okres, w wysokości 1 % wartości towaru zgodnej z w/w wyceną za każdy 

rozpoczęty dzień. Gdy koszt składowania przekroczy wartość handlową towaru nastąpi jego przejęcie na rzecz Megger Sp. z o.o. tytułem pokrycia tych 

kosztów.

Sprzęt, którego nie da się naprawić lub wartość naprawy przekracza jego wartość handlową, oraz który nie zostanie odebrany w ciągu 30 dni od uzyskania 

przez Zgłaszającego informacji o tym fakcie, w razie braku odrębnej, pisemnej decyzji Zgłaszającego wyrażonej przed upływem w/w terminu, podlega 

złomowaniu przez Megger Sp. z o.o. bez dodatkowych wezwań.

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, kosztami weryfikacji jej zasadności oraz kosztami naprawy i transportu Zgłaszający

zostanie obciążony według indywidualnego kosztorysu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych firmy Megger Sp. z o.o. rozsyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na mój adres. 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) wyrażam 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celach promocyjno-reklamowych Megger Sp. z o.o. z 

siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 42A w związku z jego działalnością handlową. Oświadczam że zostałam/em poinformowana/y, iż w przypadku 

wyrażenia przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, ich administratorem będzie Megger Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 42A. 

Dane zbierane są w celach marketingowych, przysługuje mi prawo do ich poprawiania. Podanie tych danych było dobrowolne.

Data i miejscowość:                                                                                                                                                                                     Podpis klienta:

Megger Sp. z o.o.

              ul. Słoneczna 42 A; 05-500 Stara Iwiczna      

+48 22 2 809 808, info.pl@megger.com   

www.pl.megger.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

NIP: 527-20-18-347

REGON: 012721049

KRS: 0000051982

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział

Kapitał zakładowy 1 050 000 zł


