
VSOP Technika Data zgłoszenia
ul. Główna 1A
05-806 Nowa Wieś Data wykrycia usterki
NIP: 534-145-78-61

Formularz zgłoszenia serwisowego

Naprawa gwarancyjna Naprawa pogwarancyjna

Wycena naprawy pogwarancyjnej**** Naprawa ekspresowa****
wycena naprawy płatna 50zł + 23% Vat Usługa płatna 100zł + 23% Vat

Nazwa urządzenia** Model/typ***

Numer seryjny*

1 Firma i lub osoba zgłaszająca:

Nazwa firmy*

Imię* Nazwisko*

nr. telefonu* e-mail:

2 Adres odbioru urządzenia na gwarancji

Nazwa/imię Nazwisko

ulica numer

kod pocztowy miasto

nr. telefonu* e-mail:

3 Adres dostawy urządzenia

Nazwa/imię* Nazwisko*

ulica* numer*

kod pocztowy* miasto*

nr. telefonu* e-mail:

4 Dane do faktury

Nazwa firmy:

NIP: kod pocztowy

Adres

Adres miasto



5 Opis usterki*

6 Uwagi

W przypadku wysyłki sprzętu prosimy o dołączenie do paczki niniejszego formularza
oraz w miarę możliwości pełnego opisu usterki oraz wypełnienia pól wymaganych*
Prosimy o właściwe zabezpieczenie wysyłanego sprzętu. 
Za niewłaściwe zabezpieczenie wysyłanego sprzętu odpowiada osoba pakująca sprzęt do wysyłki.

Urządzenie zgłaszane do naprawy prosimy wysłać na adres:
VSOP Technika, ul. Główna 1A, 05-806 Nowa Wieś,telefon 888044684

W przypadku zgłaszania urzadzenia na gwarancji proszę skontaktować się z gwarantem
V.S.O.P. Technika w celu ustalenia płatnika i wysokości kosztów wysyłki
Urzadzenia wysyłane do gwaranta w opcji: płatne za pobraniem, nie będą przyjmowane 
przez gwaranta i wrócą do nadawcy na jego koszt.

Administratorem danych osobowych jest firma V.S.O.P. Technika Marcin Szulakiewicz ul. Główna 1A,
05-806 Nowa Wieś, NIP 534-145-78-61, tel. 22 3934848, mail: info@vsop.com.pl
Informujemy, że dane osobowe klienta będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia 
zgodnie z ustawą RODO z 2018r. do momentu zakończenia naprawy/przeglądu i odbioru przez klienta 
zleconego do serwisu urządzenia. Za moment zakończenia przetwarzania danych uznaje się termin pełnego
miesiąca po miesiącu w którym zwrociliśmy urządzenie oddane do serwisu. Jest to zwiazane z pracami 
administracyjnymi, statystycznymi oraz niezbedne do  rozliczenia z firmami zewnetrznymi.

*Pole obowięzkowe
** Nazwa urządzenia np.: destylator, kolumna destylacyjna,zbiornik,filtr itd..
*** model urządzenia np.. Academic Pro, Aroma Automatic itd..
**** Opcje dodatkowo płatne dotyczą urzadzeń gwarancyjnych i pogwarancyjnych niezależnie
 od kosztu samej naprawy/wymiany


