
UMOWA SERWISOWA

1. Decyzje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia Naprawy Gwarancyjnej pracownicy Serwisu podejmują po przeprowadzeniu 

oględzin i badań powyższego sprzętu, również pod nieobecność Zlecającego naprawę. 

2. Serwis prowadzi naprawy sprzętowe urządzeń mobilnych, laptopów, komputerów i innych urządzeń elektronicznych po 

uzgodnieniu ze zlecającym zakresu napraw.

3. Zlecający naprawę ma prawo do odstąpienia od zlecenia, jeżeli ostateczne koszty usługi serwisowej przekroczą wcześniej 

ustalone koszty o co najmniej 30%.

4. W przypadku, gdy naprawa zdiagnozowanego sprzętu jest możliwa i jej koszt nie przekracza 40% wartości rynkowej 

sprzętu, a zlecający rezygnuje z naprawy, koszt diagnozy w wysokości 100zł pokrywa zlecający.

5. W przypadku niezgodności opisu uszkodzenia z rzeczywistym uszkodzeniem, serwis jest uprawniony do pobrania opłaty 

za dodatkową diagnostykę urządzenia i zmiany kosztów usługi serwisowej.

6. Przewidywany czas wykonania Usługi Serwisowej wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych. 

7. W przypadku oddania sprzętu bez wymaganego kompletu, przy przyjęciu warunkowym, przy konieczności oczekiwania na

nietypowy wymagany podzespół, termin naprawy może zostać wydłużony, może również nastąpić odmowa naprawy przez 

pracowników serwisu i zwrot przyjętego sprzętu.

8.Naprawy sprzętu zawilgoconego, po kontakcie z cieczą, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych traktowane 

są jako naprawy podwyższonego ryzyka. W trakcie ich naprawy mogą ujawnić się uszkodzenia niezdiagnozowane podczas 

przyjęcia do serwisu. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zwrotu urządzenia nienaprawionego lub z 

objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.

9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowane oprogramowanie oraz dane przechowywane na serwisowanym 

sprzęcie, jak również za ewentualne drobne otarcia, rysy powstałe w toku prac na serwisowanym sprzęcie. 

10. Za sprzęt nieodebrany w okresie 90 dni od daty przyjęcia, serwis ma prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie w 

wysokości 50,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc.

11. Gwarancja na wykonaną naprawę wynosi 90 dni (obejmuje wyłącznie naprawy podczas których wymieniamy 

uszkodzony element na nowy). W przypadku części ulegających naturalnemu zużyciu w procesie eksploatacji, takimi jak: 

złącza, gniazda ładowania, przyciski, obudowy, baterie gwarancja wynosi 30 dni. Telefony zalane/zawilgocone traktowane 

są, jako niestabilne, serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, iż stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu. Na taką 

naprawę udzielana jest umowna gwarancja 7-dniowa.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają: Art. 226 §1, Art. 836, Art. 174 Kodeksu 

Cywilnego.

13. Zlecający naprawę oświadcza że zapoznał się z w/w punktami Umowy Serwisowej i je akceptuje potwierdzając to 

własnoręcznym podpisem.

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w treści niniejszego rewersu. 

            Dane przetwarzane będą jedynie w celu realizacji i na potrzeby prac koniecznych do wykonania zlecenia.


