ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI SERWISOWEJ*
Zlecenie serwisowe należy wypełnić KOMPLETNIE - drukowanymi literami

ZLECENIOBIORCA
(SERWIS)

ZLECENIODAWCA
(pełna nazwa lub
pieczęć firmowa)

Adres
NIP

e-mail:

Osoba kontaktowa oraz numer
telefonu

Rodzaj urządzenia

Żuraw BEFARD [ ]
Chwytak recyklingowy [ ]

Typ / rodzaj / rok

Pająk BEFARD [ ]

Chwytak BFD [ ] ….........................

Urządzenie gąsienicowe [ ]

………………
Inne [ ]
………………………..….

Marka: ............................... / Typ: …........................................... / nr seryjny: ….................................
Data zakupu (dzień/miesiąc/rok): …...........................................

Podmiot wykonujący
pierwotny montaż urządzenia

[ ] HDS Serwis, ul. Pod Grapą 4, 43-340 Kozy

(dotyczy żurawi/dźwigów montowanych
na samochody)

[ ] inny podmiot: ….............................................................................................

Dokładny adres wykonania
usługi serwisowej (należy
podać miejsce gdzie będzie
wykonywany serwis urządzenia)

Czy mamy wykonać
przegląd gwarancyjny?

[ ] siedziba ASO Befard

[ ] Inny adres - należy zaznaczyć w przypadku serwisu
mobilnego (proszę podać dokładny adres pod który ma przyjechać serwis):

(należy zaznaczyć jeśli maszyna będzie
dostarczona do siedziby serwisu)

[ ] TAK :
[ ] po 3 miesiącach
[ ] NIE

[ ] po 6 miesiącach

[ ] po 9 miesiącach

[ ] inny: ……………………...………………………….

(należy wypełnić drukowanymi literami)

UWAGI /
opis usterki /
inne

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie zlecenia usługi serwisowej, w tym także zlecenie przyjazdu serwisu oferowanego przez HDS Serwis Sp. z o.o. do maszyny
wskazanej przez Zleceniodawcę. Przyjazd serwisu jest płatny, z wyjątkiem zasadnych zgłoszeń gwarancyjnych.
W przypadku serwisu pogwarancyjnego, a także innego serwisu płatnego (w tym oględzin), w szczególności nieuzasadnionego zgłoszenia wezwania serwisu do
naprawy gwarancyjnej przyjazd serwisu i oględziny/naprawa jest płatna przez Zleceniodawcę według stawek: 80zł netto za każdą rozpoczętą godzinę dojazdu (liczone
w obie strony) + 1zł netto/km dojazdu (liczone w obie strony od siedziby Zleceniobiorcy do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę i z powrotem) oraz 150zł
netto/każdy serwisant za każdą rozpoczętą godzinę oględzin/napraw.
Koszt wykonania usług serwisowych (w tym przeglądu) jest płatny według aktualnie obowiązującego cennika. Aby otrzymać więcej informacji, należy wysłać
zapytanie na: serwis@hds-serwis.pl

Oświadczam, że jestem upoważniony z ramienia Zleceniodawcy w zakresie wezwania serwisu oraz dalszych czynności
związanych z serwisem maszyny, o której mowa powyżej.
Miejsce …………….…….......…… data ……………………….

…………………………………………..……..
(Podpis i pieczęć Zleceniodawcy)
*Zlecenie serwisowe należy wypełnić KOMPLETNIE, podając wszystkie powyższe dane

