
ZGŁOSZENIE NAPRAWY (diagnostyki)

                           Dane zlecającego/płatnika                                            Adres wysyłki zwrotnej  

Nazwa firmy Nazwa firmy

Miasto Miasto

Kod Kod

Ulica Ulica

Nr Nr

NIP Sposób wysyłki

Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa

Telefon Telefon

 Zgłoszenie urządzenia 1            

Rodzaj urządzenia

Model/Typ

Numer seryjny

Płatna /Gwarancja

Dokładny opis uszkodzenia:

Załączone wyposażenie (taśma,etykiety,kable,zasilacz itp):

Zgłoszenie urządzenia 2

Rodzaj urządzenia

Model/Typ

Numer seryjny

Płatna /Gwarancja

Dokładny opis uszkodzenia:

Załączone wyposażenie (taśma,etykiety,kable,zasilacz itp)

Zakres naprawy (zaznaczyć właściwy zakres dla każdego zgłaszanego urządzenia )

Urządzenie 1 Urządzenie 2

Data wypełnienia:                               Podpis (w przypadku formy pisemnej)..............................................
Po wypełnieniu formularza zgłoszenia należy go zapisać i wysłać na adres serwis@altarex.com.pl. Urządzenia wymienione w zgłoszeniu zapakować, 
dobrzezabezpieczyć do transportu i dostarczyć na adres: Serwis ALTAREX Sp. J. 04-889 Warszawa, ul. Majerankowa 12a tel 22-632 61 91 w. 108/110

UWAGA: W przypadku braku opisu uszkodzenia, stwierdzenia braku uszkodzenia lub rezygnacji z naprawy, zostanie naliczona opłata za diagnozowanie urządzeń według stawek netto: Skanery 1D :
70zł; Skanery 2D: 100zł; Skanery bezprzewodowe 1D/2D: 100/140zł; Drukarki biurkowe 100zł; Drukarki przemysłowe/kart P-ser. 160zł; Moduły drukujące + ZXP7/8 290zł Terminale, 140zł.
Urządzenia dostarczone do serwisu mogą zostać zezłomowane po upływie 6 miesięcy od daty wysłania diagnostyki z wyceną kosztów naprawy oraz w przypadku nieodebrania urządzenia lub

nieuiszczenia opłaty za diagnostykę lub naprawę.

Zaznaczyć, jeśli taki sam jak płatnika

Diagnostyka i wycena naprawy

Wycena i naprawa uszkodzenia z powyższego opisu

Wycena i naprawa wszystkich zdiagnoz. uszkodzeńWycena i naprawa wszystkich zdiagnoz. uszkodzeń

Wycena i naprawa uszkodzenia z powyższego opisu

Diagnostyka i wycena naprawy



Korzystając z formularza, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 
przez Altarex P.Sobótka, M.Janczak sp.j. oraz wyrażają zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną 
informacji handlowej lub oferty serwisowej od w.w. spółki.

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź 
wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez firmę Altarex P.Sobótka, 
M.Janczak sp.j.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny. Państwa dane będą przechowywane w 
wewnętrznym systemie do zarządzania firmą (CRM), do którego będą miały dostęp jedynie uprawnione 
osoby. Gromadzone dane osobowe to imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, oraz e-mail i numer 
telefonu.

UWAGA: W przypadku braku opisu uszkodzenia, stwierdzenia braku uszkodzenia lub rezygnacji z naprawy, zostanie naliczona opłata za diagnozowanie urządzeń według stawek netto: Skanery 1D :
70zł; Skanery 2D: 100zł; Skanery bezprzewodowe 1D/2D: 100/140zł; Drukarki biurkowe 100zł; Drukarki przemysłowe/kart P-ser. 160zł; Moduły drukujące + ZXP7/8 290zł Terminale, 140zł.
Urządzenia dostarczone do serwisu mogą zostać zezłomowane po upływie 6 miesięcy od daty wysłania diagnostyki z wyceną kosztów naprawy oraz w przypadku nieodebrania urządzenia lub

nieuiszczenia opłaty za diagnostykę lub naprawę.
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