FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej

2

Telefon kontaktowy

3

E-mail

4

Dostarczenie sprzętu
do serwisu

5

Typ płatności

6

Dane do Faktury VAT

NAPRAWA

Kurier zamówiony przez serwis
Przelew

PRZEGLĄD

Samodzielna wysyłka

Za pobraniem

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa firmy lub imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Miejscowość, kod pocztowy)
(Ulica numer posesji/lokalu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(NIP)

7

Dane do wysyłki sprzętu po
serwisie (Jeżeli inne niż w Faktura VAT)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Imię i nazwisko / Nazwa firmy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Miejscowość, kod pocztowy)
(Ulica numer posesji/lokalu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Tel. do kontaktu z kurierem)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Uwagi do wysyłki)

8

Model i typ urządzenia

9

Numer seryjny i data
produkcji

10

Opis usterki

11

Dodatkowe akcesoria

12

Inne

Zasilacz

Kabel

Akumulator

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia naprawy urządzenia. Poprawne wypełnienie wszystkich pól pozwoli nam niezwłocznie przystąpić do
realizacji zlecenia. W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na odwrocie formularza.
Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę:
Na przetwarzanie moich danych osobowych przez MEDOWENT Sp. z o.o. w Bydgoszczy, która na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) jest ich administratorem, podanych przeze mnie dobrowolnie, które będą przetwarzane w celu realizacji usług oraz ich rozliczania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne a ponadto każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
w każdym czasie.
Przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu realizacji usługi,
Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych nawet po zakończeniu współpracy z Administratorem.

………………………………….………………………………….
(Miejscowość, data)

…………….………………………..………………………………….
(Podpis)

MEDOWENT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000720815 (REGON 369567703, NIP 9671409198) o kapitale zakładowym 50.000 zł.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

NAPRAWA

PRZEGLĄD

Co dostarczyć?
•
•

Urządzenie z wszystkimi jego elementami takimi jak przewody zasilające, zasilacze, czujniki itp.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy – mailem lub w postaci papierowej dołączony do urządzenia.

Gdzie wysłać sprzęt?
•
•

Przesyłką kurierską zorganizowaną przez nas – w tym celu skontaktuj się z nami.
Przesyłką kurierską nadaną przez Ciebie na adres:
Medowent Sp. z o. o.
Ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

Ile to kosztuje?
•
•

Cena każdorazowo wynika z zakresu czynności, które musimy wykonać.
Skontaktuj się z nami, a podamy Ci wszystkie niezbędne informacje.

Obsługa Klienta

W celu uzyskania większej ilości informacji skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Odpowiemy na
wszystkie Twoje pytania. Jesteśmy dostępni:
Poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
e-mail: serwis@wentylacjadomowa.pl

tel. 52 524 62 04
tel. +48 606 575 428

MEDOWENT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Rynkowskiej 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000720815 (REGON 369567703, NIP 9671409198) o kapitale zakładowym 50.000 zł.

