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MIKROWAG Wagi Samochodowe Łukasz ROGOWSKI 

33-300 NOWY SĄCZ UL. WĘGIERSKA 239 A tel. 18 547 11 07 
 

ZLECENIE LEGALIZACJI 
DANE DO FAKTURY: 

NIP  

Nazwa i adres firmy 
 
 

 

Adres do 
korespondencji 
 

 

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowej 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

DANE WAGI: 
Adres usadowienia 
wagi 

 

Legalizacja ważna do  

Nr fabryczny  

Typ/model wagi  

Rok produkcji  

Producent  

Nośność wagi  

 

 Proszę o wydanie świadectwa legalizacji ponownej (dodatkowo płatne). 

 
UWAGA! Klient zobowiązany jest na dzień legalizacji przygotować wagę – wyczyścić wszelkie zabrudzenia pomostu 
i miejsca pod pomostem/czujnikami (np. ciała stałe, które mogą blokować prawidłową pracę wagi). W okresie 
zimowym wagę trzeba dokładnie odśnieżyć. 
 
Uwaga! Do zlecenia należy KONIECZNIE dołączyć poprzedni dokument legalizacyjny (świadectwo legalizacji 
ponownej lub ocenę/deklarację zgodności). W przypadku nieposiadania dokumentu należy przesłać zdjęcie 
tabliczki znamionowej, znajdującej się z tyłu terminala. Brak przesłania w/w dokumentów może wydłużyć termin 
realizacji lub być podstawą do odmowy przyjęcia zlecenia. 
 
 
…................................................................. 
data, podpis Klienta, pieczątka firmy 

Przeslanie niniejszego zlecenia jest równoznaczne z akceptacją poniesienia przez klienta kosztów diagnozy wagi (przyjazd serwisanta, dokonanie oględzin, określenie 
zakresu koniecznych prac), które to koszty obciążają klienta w przypadku rezygnacji przez klienta lub braku możliwości legalizacji/naprawy wagi. W przypadku jeżeli 
legalizacja lub naprawa dotyczy wagi, której producentem nie jest MIKRO-WAG, ważność niniejszej oferty uzależniona jest od dokonania przez klienta przed terminem 
wykonywania usługi przedpłaty, na pokrycie kosztów diagnozy wagi (przyjazd serwisanta, dokonanie oględzin, określenie zakresu koniecznych prac) w przypadku rezygnacji 
przez klienta lub braku możliwości legalizacji/naprawy wagi. W przypadku wykonania usługi określonej niniejszą ofertą, koszty o których mowa w zdaniu poprzedzającym 
zostaną zaliczone na poczet ustalonej ceny usługi. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu zlecenia legalizacji. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Administratorem danych jest firma MIKROWAG Wagi Samochodowe Łukasz Rogowski z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 239a.  

http://www.mikrowag.pl/
mailto:biuro@mikrowag.pl

