
BASPOL Sp. z o.o. 

ul. Namysłowska 8 

03-455 Warszawa 

tel. 0-22/618-15-03, fax. 618-41-97                                                                 ................................................. 

                                                                                                   pieczęć firmy zgłaszającej  

 

 

Z L E C E N I E      N A P R A W Y   z dnia............ 

 

 
 Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go wraz z niesprawnym 

urządzeniem do naprawy - koniecznie w oryginalnym kartonie. Dzięki dokładnemu 

wypełnieniu go zostanie skrócony czas naprawy (wyeliminowane zostanie zbędne 

wyszukiwanie przyczyn awarii) a nasz dział serwisowy może natychmiast skoncentrować się 

na likwidowaniu wskazanej usterki. 

 

Prosimy przesłać kompletny odkurzacz koniecznie ze sterowaniem, może być bez wózka ! 

 

Urządzenie musi być czyste i suche, worek bez śmieci !!!! 

 

Urządzenie nr ........................................      Użytkownik .................................................... 

Data przyjęcia urządzenia do serwisu:                             .................................................... 

...............................................................                           .................................................... 

 

 

1. Odkurzacz wysyłamy do naprawy, gdyż:                                              tryb pracy 

        automatyczny            ręczny 

     

    - nie porusza się              �                           � 

    - nie wchodzi na ściany                                                             �                           � 

    - nie zasysa               �                           � 

    - zasysanie jest zbyt słabe                                                         �                           � 

    - nie funkcjonuje zmiana kierunku ruchu                                 �                           � 

    - zupełnie nie funkcjonuje                �                           � 

          - inne : prosimy krótko, ale szczegółowo opisać zachowanie zgłaszanego odkurzacza: 

            ................................................................................................................................. 

            ................................................................................................................................. 

            ................................................................................................................................. 

            ................................................................................................................................. 

            ................................................................................................................................. 

            ................................................................................................................................. 

            ................................................................................................................................. 

 

UWAGA!   Należy koniecznie podać wymiary basenu:   L - ........ B - ........... H - ...... - ........ 

 

Prosimy zwrócić uwagę na następujące wskazówki ! 

 

 Części eksploatacyjne, jak szczotki, gąsienice, paski napędu i worki filtracyjne będą 

wymienione na nowe, za opłatą, jeżeli stwierdzimy, że jest to konieczne ze względu na 

właściwą pracę odkurzacza. 

 

Email
Telefon



 

Uwagi: 

 

*1 nie dotyczy naprawy gwarancyjnej 

*2 bez dokumentu potwierdzającego okres gwarancji  naprawa będzie odpłatna 

2 

 

Prosimy konieczne podać! 

 

2. Jeżeli koszt naprawy będzie wyższy niż ..................... zł proszę o informację lub ofertę 

   cenową. W przypadku niewypełnienia powyższego punktu dokonamy za odpłatnością  

  naprawy i wymienimy części według naszych doświadczeń. 

 Jeżeli oferta zostanie przez nas sporządzona, a Państwa decyzja o naprawie odmowna, 

   obciążymy Państwa kwotą  300  zł +  23%  VAT. 

 

3. W przypadku dostarczenia brudnego urządzenia naliczymy koszty czyszczenia   

     od 150 zł do 300 zł + 23%VAT 

 

4.  Naprawy gwarancyjne wykonywane są w terminie  10 ~ 14 dni roboczych.  

     Czy naprawa ma być wykonana w terminie expresowym (72 godz.) - za dodatkowa opłatą 

     300 zł + 23% VAT. 

                                                  �  tak                                    �  nie 

 

5. Po wykonaniu naprawy odkurzacz należy odesłać: 

    �  pocztą  - za zaliczeniem pocztowym 

    �  spedycją - za zaliczeniem 

    �  odbiór własny - płatne gotówka 

    �  inny - ............................................................. 

 

6. Czy uszkodzone części  zamienne odesłać na adres użytkownika: (*1) 

                                                   �  tak                                    �  nie 

 

7. Konieczne do uznania  gwarancji ! 

     

    - dowód zakupu  lub karta gwarancyjna  z numerem urządzenia  (* 2 ) 

    - data dostawy do użytkownika ........................................... 

 

 

 

 

UWAGA! 

1. Nie odebranie naprawionego urządzenia w terminie 14 dni od daty naprawy lub 

rezygnacji z naprawy powoduje naliczanie opłat za składowanie w wysokości 200 zł 

netto za każdy tydzień 

2. Brak decyzji odnośnie naprawy urządzenia w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania 

kosztorysu naprawy,  powoduje skutki j.w. 

 

 

 

 .............................................                                      .............................................. 

  data i podpis przyjmującego                    data,  podpis i pieczęć zlecającego 

       urządzenie do naprawy                                                                                     naprawę  


