
FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

PRZYJMUJĄCY ZGŁOSZENIE

Pieczątka i podpis

UWAGI
1. Zgłoszenia serwisowego można dokonać tylko w miejscu zakupu produktu lub bezpośrednio u przedstawiciela Nautilus Poland Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
2. Jeżeli zgłoszony do naprawy produkt objęty jest gwarancją, należy dołączyć oryginał karty gwarancyjnej oraz kopię dowodu zakupu urządzenia. 
3. Prosimy dokładnie zapakować wysyłane produkty, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, wstrząsami i zabrudzeniem. Przesyłki widocznie źle zabezpieczone nie będą 

przyjmowane przez serwis. Produkt w okresie gwarancyjnym należy wysłać firmą kurierską UPS.
4. Produkty po upływie okresu gwarancji – koszty wysyłki ponosi klient.
5. Serwis nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia produktów w trakcie transportu do serwisu w opakowaniu nieoryginalnym oraz odsyła w opakowaniu wysłanym do serwisu. 

Adres wysyłki produktów zakupionych w autoryzowanej sieci dystrybucji Nautilus Poland Spółka z o.o. Spółka Komandytowa:
ul. Malborska 24, 30-646 Kraków

tel. 509 924 404, e-mail: serwis@nautilus.net.pl
godziny pracy: pn.-pt. 1100 - 1900

6. Prosimy o całkowite wypełnienie formularza, umieszczenie daty i potwierdzenie informacji podpisem. Bez podpisu na formularzu zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
7. Wydrukowany i wypełniony formularz, należy podpisać i dołączyć do urządzenia. Przy jednorazowej wysyłce większej ilości urządzeń, należy dla każdego wypełnić osobny formularz.
8. Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w zgłoszeniu serwisowym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej reklamacji. Zgadzam 

się na wykonanie naprawy usterek stwierdzonych przez serwis, a nie zgłoszonych przeze mnie oraz na to, że sprzęt nieodebrany w terminie 6 miesięcy od daty dostarczenia do serwisu, 
przechodzi na własność serwisu z tytułu zwrotu kosztów składowania, sprawdzenia i ew. naprawy.

9. W przypadku naprawy płatnej zgadzam się na koszt ekspertyzy serwisowej w kwocie 150 zł.
10. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą zgłaszania napraw i niniejszym podpisem akceptuję jej warunki.

ADNOTACJE SERWISOWE

wypełnia serwis

Data zgłoszenia

Podpis klienta

DANE URZĄDZENIA

Marka Model Nr seryjny

Data zakupuMiejsce zakupu

Opis usterki

Załączone akcesoria

Stan wizualny
należy opisać uszkodzenia zewnętrzne: otarcia, zarysowania, odpryski, itp.

należy wymienić wszystkie akcesoria wysłane wraz z urządzeniem: pilot, przewody, instrukcja obsługi, itp.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię

Ulica

Telefon E-mail

MiejscowośćKod pocztowy

Nr domu Nr lokalu

Firma/instytucja

Nazwisko

TYP USŁUGI

Gwarancyjna
Pogwarancyjna (płatna)

INFORMACJE O KOSZTACH USŁUGI

Proszę o wycenę kosztów naprawy
Akceptuję koszty bez wcześniejszej 
wyceny


