FESTOOL POLSKA Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Gmina Michałowice
Dział Serwisu
Tel.
48-22-122-74-20
48-22-122-74-25
FAX
48-22-122-74-26
E-mail serwis@festool.com

Typ narzędzia ……………..……..
S – Nr

…………..……………..….

Rodzaj naprawy:
Gwarancyjna
Pogwarancyjna (odpłatna)

ZLECENIE NAPRAWY
Z dnia …………………………………..................

Nadawca (dane do faktury)

Nazwa Firmy…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ulica …………………………………………………………………….
Kod/Miejscowość ………………………………………………..
Nr NIP ………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy ………………………………………………...
Osoba do kontaktów ………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………

Adres do wysyłki po naprawie

Nazwa Firmy…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ulica …………………………………………………………………….
Kod/Miejscowość ………………………………………………..
Tel. kontaktowy ………………………………………………...
Osoba do kontaktów ………………………………………...
e-mail …………………………………………………………………

PROSIMY O PODANIE DOKŁADNEGO OPISU USTERKI:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………
…………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………
Czy usterka występuje po pewnym czasie pracy maszyny?
TAK, po ………………..min.
NIE
Prosimy zawsze dołączyć wyposażenie mające wpływ na
diagnozę usterki takie jak: talerz szlifierski, tarcza pilarska,
brzeszczot, akumulatory, ładowarka, przewód Plug-it itp.

Załączone wyposażenie:
przewód Plug it
brzeszczot
tarcza pilarska
talerz szlifierski
ładowarka
akumulator
Inne …………….…………..

Naprawa odpłatna:
• Koszty:
Zleceniodawca pokrywa koszty transportu do i z serwisu.
Wycena naprawy wysyłana jest e-mailem do Państwa decyzji.
Prosimy zaznaczyć, jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na naprawę bez powiadamiania o kosztach
do kwoty:
100 zł
200 zł
do 30% ceny cennikowej nowego narzędzia
• Rezygnacja z naprawy.
Ze względów BHP w przypadku rezygnacji z naprawy odsyłamy urządzenie w stanie
rozmontowanym.
• Gwarancja.
Udzielamy 6 miesięcznej gwarancji na wykonany zakres naprawy. Gwarancja nie obejmuje
zużycia eksploatacyjnego oraz zastosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, błędów
w obsłudze lub przeciążenia.
WAŻNE!!!

1. Pakiet Service All-Inclusive ważny jest wyłącznie z załączoną kopią dowodu zakupu.
Zarejestruj swoje urządzenia!
Szczegółowe warunki pakietu Service All-Inclusive na stronie www.festool.pl/serwis
2. Przy braku dokumentów z p. 2 dostarczone urządzenie traktowane będzie jako przesłane do naprawy
odpłatnej.
3. Nie realizujemy napraw z części powierzonych.
4. PROSIMY O PODAWANIE ADRESU E-MAILOWEGO DO KONTAKTU Z PAŃSTWEM.
5. W celu uzyskania informacji o statusie naprawy lub historii napraw maszyny, prosimy o przesłanie zapytania pocztą
e-mail. W treści wiadomości prosimy o podanie nr listu przewozowego i danych maszyny przysłanej do serwisu.
(Typ maszyny, nr seryjny).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
www.festool.pl

01.01.2016

