KARTA ZGŁOSZENIOWA DO SERWISU PCLAP-ALERT
Dane do faktury VAT
Faktura czy paragon:
Firma:
NIP:
Imię:
Nazwisko:
Ulica / nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Inne informacje adresowe:
E-mail:
Telefon:

Faktura VAT: □

Paragon: □

Dane do wysyłki
Firma:
Imię:
Nazwisko:
Ulica / nr:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Inne informacje adresowe:
Telefon:
Sposób dostawy:
Rodzaj sprzętu:
Marka:
Model:
Nr seryjny:

Kurier / Poczta Polska / Inny ustalony telefonicznie lub meilowo*

Opis oddawanego sprzętu
Laptop / notebook / karta graficzna / inne*

Opis usterki
Możliwie dokładny opis usterki:

Usterka samoistna:
Sprzęt po zalaniu:
Sprzęt po upadku:
Laptop był już naprawiany:
Skąd dowiedziałeś się o serwisie ?

TAK / NIE*
TAK / NIE / NIE WIEM*
TAK / NIE / NIE WIEM*
TAK / NIE / NIE WIEM*
□ wyszukiwarka google | □ od znajomego | □ facebook | □ reklama |
inne źródło .................................

□

Informacje zawarte w ankiecie nie są udostępniane osobą trzecim, nie są przetwarzane ani przechowywane wykorzystywane są tylko w
celu prawidłowej dokonania usługi.
Klient bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia a w szczególności adresu dostawy.
* Niepotrzebne skreślić
"Oświadczam, że sprzęt oddany do naprawy jest pozbawiony wszelkich wad prawnych. Jakiekolwiek roszczenia osób trzecich nie dotyczą serwisu"

Data / czytelny podpis zleceniodawcy: ______________________________________________________________
NIE ZAPOMNIJ PODAĆ TELEFONU, UŁATWI TO KONTAKT ORAZ SZYBKOŚĆ WYKONANIA USŁUGI !!! KARTĘ
ZGŁOSZENIOWĄ PROSZĘ O DOŁĄCZENIE DO WYSYŁANEGO SPRZĘTU. NIE WYSYŁAĆ DROGĄ MAILOWĄ!!!
Informacje dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych oraz szczegóły wspomnianych zmian, znajdziesz na www.pclap-alert.pl
Podstawa prawna przekazania informacji : art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem"),
Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowoych w celach informacynych o wykonywanej usłudze
naprawy sprzętu komputerowego oraz wystawieniu rachunku za wkonywaną usługę.

Podpis____________________________________________
__

