SERVISNÍ CENTRUM

http://www.abax.cz

OBJEDNÁVKA OPRAVY
PRŮVODKA ZAŘÍZENÍ ZASLANÉHO K OPRAVĚ ZÁKAZNÍKEM
Tento vytištěný a vyplněný formulář zašlete společně se zařízením v jednom balíku k opravě.
Jestliže jste již vyplnili a odeslali ONLINE OBJEDNÁVKU, následujte prosím instrukce, které jste obdrželi následně e-mailem a tento
formulář ignorujte, případně požádejte ihned dispečink ABAX, aby stornoval objednávku a požadavek na svoz zakázky kurýrem ABAX

Prosíme, vložte vyplněný formulář do balíku společně se zařízením určeným k opravě do ABAX servisního
centra. Po doručení bude zařízení diagnostikováno, stanoven postup, cena a termín opravy a vyzveme Vás
během 1-3 pracovních dnů k souhlasu s cenovou nabídkou opravy. Po uskutečnění opravy Vám bude
zařízení posláno zpět na dobírku společně s daňovým dokladem za vykonanou práci a materiál v souladu
s cenovou nabídkou.
Kontaktní informace zákazníka:

Popis objednané práce a závad:

Jméno a příjmení:
Číslo telefonu:
Emailová adresa:
Adresa pro vrácení zařízení:

Informace o zasílaném zařízení

Druh zařízení:
Značka:

Souhlas se servisními podmínkami zhotovitele
Já, níže podepsaný zákazník, svým podpisem prohlašuji,
že jsem četl servisní podmínky společnosti ABAX servisní
centrum a bez podmínek na ně přistupuji..

Typové označení:
Sériové číslo:
*Referenční číslo:

Vlastnoruční podpis ______________________________
Jméno (hůlkově)______________________________

*Referenční číslo - číslo naší nabídky, objednávky, případně zakázky, máte-li je od nás přiděleno – v opačném případě nevyplňujte

Výňatek ze servisních podmínek zhotovitele :
ABAX servisní centrum s.r.o. neručí za způsob zabalení zasílané techniky objednatelem a za případné škody
způsobené nesprávným zabalením zařízení, které vzniknou na zásilce na cestě směrem od zákazníka ke
zhotoviteli. Je na zákazníkovi, aby zabalil zařízení v souladu s pokyny zhotovitele, které poskytuje na webu
www.abax.cz (viz návod k odeslání zařízení ve 3 krocích ) .

Celý text SERVISNÍCH PODMÍNEK je k dispozici na adrese http://www.abax.cz/cz/servisni-podminky
Máte-li jakékoli dotazy, pište na servis@abax.cz nebo volejte dispečink ABAX tel. +420 552 308 492.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a jsme rádi, že Vám můžeme pomoci .
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IČ 25856936, DIČ CZ25856936
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