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PRODUKTY NALEŻY ODESŁAĆ WRAZ ZE ZLECENIEM NA ADRES: SERWIS CENTRALNY ZEPTER, GAWŁOWSKA 177, 96-503 SOCHACZEW
DODATKOWE ADNOTACJE (NP. DANE DO FAKTUROWANIA) PROSIMY WPISAĆ NA ODWROCIE

WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE - PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE.

Data i czytelny podpis KLIENTA
Podpis OBOWIĄZKOWY

 ZLECENIE TOWARU DO NAPRAWY
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E-mail:

NIP

Data zlecenia 

Numer Umowy 

Numer Faktury /z dnia 

Imię i Nazwisko Zlecającego 

Adres, ul. 

Kod / Miejscowość 

Tel. 

         Osoba fizyczna              Podmiot   

Produkt  na gwarancji         TAK/NIE*

Zwrot części po naprawie  TAK/NIE*
dotyczy zleceń pogwarancyjnych

*niepotrzebne skreślić

Załączone dokumenty (opisać jakie) w przypadku Gwarancji, dokument 
zakupu wraz ze wskazaną  datą odbioru jest obowiązkowy: 

POZOSTAŃ Z NAMI W KONTAKCIE  i zaakceptuj zgody (abyśmy mogli się z Tobą skontaktować).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów ZEPTER International za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym na podany przeze mnie adres e-mail) przez 
ZEPTER International Poland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna, oraz że mogę ją wycofać w każdym czasie. Więcej informacji 
o zasadach przetwarzania i ochronie danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności (na stronie www.zepter.pl.)

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów ZEPTER INTERNATIONAL 
przez ZEPTER International Poland Sp z o.o z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że zgoda jest dobrowolna, 
oraz że mogę ją wycofać w każdym czasie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania i ochronie  danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności (na stronie www.zepter.pl.)

AKCEPTUJĘ KOSZT NAPRAWY DO 

                                                          PLN
Sugerowny minimalny koszt 200,00 PLN

TERMIN NAPRAWY:  
– do  21 dni od daty przyjęcia (naprawa gwarancyjna) w Serwisie
–  do 30 dni od daty przyjęcia (naprawa pogwarancyjna) w Serwisie
Wszelkie informacje o realizacji zlecenia, dostępne są w Serwisie Centralnym Zepter pod numerem telefonu (22) 5658091, (22) 5658092, 
600-268-916. Produkt po naprawie zostanie zwrócony bezpośrednio na adres klienta wskazany w  zleceniu. W  przypadku zleceń 
pogwarancyjnych lub w przypadku rezygnacji ze zleconej naprawy/usługi - koszt dostawy wynosi 25,00 PLN + koszty oceny/przeglądu 
42,00 PLN.

Dokładny opis wyglądu towaru, widoczne uszkodzenia (rysy, pekniecia, ect):

Zgłoszone uwagi klienta / opis problemu (jak najbardziej dokładny, kiedy stwierdzono):

ZA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE TOWARU DO TRANSPORTU, ODPOWIADA ZLECAJĄCY/WYSYŁAJĄCY.
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