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ZLECENIE NAPRAWY 
DANE KONTAKTOWE WŁAŚCICIELA: 

Nr / data faktury  

Nazwa firmy 
 
 
 

 

Adres do 
korespondencji 

 

Imię i nazwisko osoby 
kontaktowe 

 

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Adres usadowienia 
wagi 
 
 

 

Nazwa towaru Typ i nr seryjny wagi Gwarancja TAK / NIE 

 
 

 
 

 

Opis uszkodzenia / Uwagi Klienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…................................................................. 
data, podpis Klienta, pieczątka firmy 

Test i diagnoza urządzeń nie są wliczone w gwarancję urządzenia. Wszelkie koszty związane z naprawą tj. koszt dojazdu oraz koszt pracy serwisanta podczas jej 
przeprowadzenia ponosi klient. Nieuzasadnione i bezpodstawne wezwanie serwisu skutkuje wystawieniem faktury za wszelkie czynności wykonane przez serwis MIKRO-
WAG oraz dodatkowo kosztu dojazdu liczonego 3 zł netto/km i kosztu pracy serwisanta. Powyższe koszty nie obejmują kosztów części zamiennych, które zostaną użyte w 
trakcie pracy, a sama wizyta i praca serwisanta nie musi zakończyć się naprawą i uruchomieniem maszyny. Nie zwalnia to zamawiającego usługę z konieczności zapłaty za 
jej wykonanie. Przesłanie 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 naprawy. 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.  
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