
Imię i Nazwisko / Firma

Adres

NIP / PESELMiasto Kod pocztowy

Imię i Nazwisko

Zgłoszenie serwisowe

Dane zgłaszającego

Dane kontaktowe

Telefon stacjonarny Telefon komórkowy

Adres e-mail

Typ urządzenia

Dane sprzętu

Numer seryjny

Marka Model

Opis usterki/uszkodzenia/problemu

Bateria Torba/pokrowiec Zasilacz/ładowarka

Dodatkowe wyposażenie

Podpis osoby oddającej sprzęt do serwisu

Oświadczam, że podane dane są poprawne oraz, że zapoznałem się z aktualnie obowiązującym regulaminem serwisu oraz cennikiem i akceptuję obowiązujący  
regulamin oraz cennik. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie serwisu lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.midar.net.pl.   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie, w niniejszym dokumencie, danych osobowych do celów niezbędnych  
do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883). 
 

Inne informacje dotyczące zgłoszenia serwisowego

Naprawa gwarancyjna Odbiór osobisty Przesyłka kurierskaNaprawa płatna

Usługa zwykła

Oryginał Kopia

Dowóz do klienta

Usługa szybka Usługa ekspresowa

Data

Nr. Naprawy



Typ urządzenia

Dane sprzętu

Numer seryjny

Marka Model

Bateria Torba/pokrowiec Zasilacz/ładowarka

Dodatkowe wyposażenie

Podpis osoby przyjmującej sprzęt do serwisu

Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu

Potwierdzenie uprawnia do odbioru sprzętu tylko w godzinach otwarcia serwisu.  
Potwierdzenie  jest jedyną podstawą do wydania sprzętu przez serwis.  
Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia potwierdzenia. 
W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy.  
Sprzęt zostaje wtedy wydany po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej.  

Informacje na temat aktualnego statusu naprawy: tel. 0324211928 kom. 601 629 357 
Prosimy dzwonić w godzinach otwarcia serwisu od poniedziałku do  piątku 09:00 - 17:00

Oryginał Kopia

Data

Nr. Naprawy


Zgłoszenie serwisowe
Dane zgłaszającego
Dane kontaktowe
Dane sprzętu
Podpis osoby oddającej sprzęt do serwisu
Oświadczam, że podane dane są poprawne oraz, że zapoznałem się z aktualnie obowiązującym regulaminem serwisu oraz cennikiem i akceptuję obowiązujący 
regulamin oraz cennik. Regulamin dostępny jest w formie papierowej w siedzibie serwisu lub w formie elektronicznej na stronie internetowej www.midar.net.pl.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie, w niniejszym dokumencie, danych osobowych do celów niezbędnych 
do realizacji usługi serwisowej (zgodnie z Dz.U. nr 133 poz. 883).
 
Dane sprzętu
Podpis osoby przyjmującej sprzęt do serwisu
Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu
Potwierdzenie uprawnia do odbioru sprzętu tylko w godzinach otwarcia serwisu. 
Potwierdzenie  jest jedyną podstawą do wydania sprzętu przez serwis. 
Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia potwierdzenia.
W przypadku zgubienia potwierdzenia jedyną osobą uprawnioną do odbioru jest osoba zgłaszająca sprzęt do naprawy. 
Sprzęt zostaje wtedy wydany po okazaniu dowodu tożsamości osoby odbierającej.  
Informacje na temat aktualnego statusu naprawy: tel. 0324211928 kom. 601 629 357
Prosimy dzwonić w godzinach otwarcia serwisu od poniedziałku do  piątku 09:00 - 17:00
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