
………………………………………., dn. ……………………………………………………. 
                                                                                                                    (miejscowość)                                                                                                                           (data) 

 
ZLECENIE SERWISOWE nr ……… 

 
ZLECENIODAWCA: 

Nazwa Firmy/Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica: …................................................................................................................................................................... 

Kod pocztowy: __ __-__ __ __ Miasto: ….......................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................................................ 

EMAIL: .................................................................................................................................................................. 

Osoba do kontaktu i nr telefonu: …................................................................................................................ 

Nr dokumentu zakupu: …................................................................................................................................. 

 
ZLECENIOBIORCA: 

Propman Marcin Stępiński (Autoryzowany Dystrybutor Marki Storch) 
ul. Promenada 16, 54-025 Wrocław, NIP 8941988025 
www.budguru.pl, sklep@budguru.pl, tel. 88 16 88 111 
 
Miejsce postoju maszyny: 
Salon Color House, 54-510 Wrocław, Żernicka 296 
 
Zlecamy wykonanie naprawy maszyny (producent, model, nr seryjny): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Rodzaj awarii/zakres prac serwisowych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres odbioru Adres do odesłania 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………........................ 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………........................ 

 



Warunki serwisowe: 
 

• W przypadku zgłoszenia niezasadnego Zleceniodawca może być obciążony kosztem 
transportu do i z serwisu Producenta. W przypadku konieczności wysyłki towaru za 
granicę Zleceniodawca będzie poinformowany o możliwych kosztach transportu na 
etapie rozpatrywania reklamacji. 

• Urządzenie należy dostarczyć wraz z kompletem oryginalnego wyposażenia (z 
wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) 

• Czyszczenie maszyny (jeśli została oddana niewyczyszczona): może zostać 
naliczona opłata do 100zł netto w zależności od poziomu zabrudzenia. 

• Maszyna zostanie wysłana niezwłocznie po naprawie i uregulowaniu płatności. 
• Zleceniodawca ma 14 dni na uregulowanie płatności oraz odbiór urządzenia. Po 

upływie tego terminu naliczana jest opłata – 50 zł netto za każde rozpoczęte 7 dni. 
• Koszty napraw pozagwarancyjnych oraz napraw uszkodzeń z winy Klienta zostaną 

przedstawione po sporządzeniu protokołu przyjęcia i wyceny. 
• Urządzenie należy spakować w oryginalne opakowanie producenta, zabezpieczyć 

wypełniaczami przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 
• Urządzenie może zostać przekazane do naprawy przez podwykonawców, jeśli nasz 

serwis nie będzie miał możliwości wykonania tej usługi we wskazanym czasie. 
• Należy dołączyć dokument zakupu i kartę gwarancyjną (jeśli została wystawiona) 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi warunkami współpracy z firmą Propman 

Marcin Stępiński. 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Posiadamy numer identyfikacji 

podatkowej NIP__ __ __ __ __ __ __ __ __ __. 

Upoważniamy firmę Propman Marcin Stępiński do wystawienia faktury VAT bez mojego 

podpisu. 

 

 
              …............................................. 
                   Pieczęć i czytelny podpis  

 
----------------------------------- wypełnia serwis ----------------------------------- 
 
Stan maszyny: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

…............................................  
                                Podpis serwisanta 



HISTORIA ZGŁOSZENIA 

 

DATA WYKONANA CZYNNOŚĆ PODPIS 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

   

   

 


