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ZLECENIODAWCA* MIEJSCE UŻYTKOWANIA :* 

 
ul.*……………………………………………………………………………. 

 
ul.*……………………………………………………………………………. 

 
Kod:*………… , miasto:*……………………………………………… 

 
Kod:*………… , miasto:*……………………………………………… 

 
NIP*………………………………………………………………………….. 

 
NIP*………………………………………………………………………….. 

 
Przedstawiciel…………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
Miejsce postoju maszyny:* ……………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
Fax: …………………………………………………………………………… 

 
Tel.:* ………………………………………………………………………… 

 
Email: ……………………………………………………………………….. 

 
Godziny pracy: od ………………. do ………………… 

 

 
Producent maszyny * …………………………………………………. 

 
Typ silnika ………………………………………………………………… 

 
Typ  maszyny*  ……………………….....……………………………. 

 
Nr silnika ………………………………………………………………….. 

 
Nr seryjny maszyny* ………………………………………………… 

 
Czas pracy (ilość mth) ………………………………………………… 

 
Data pierwszego uruchomienia ………………………………… 

 
Data przekazania do eksploatacji………………………………… 

 
Szczegółowy opis uszkodzenia:* …………………………………………………………………………………………………........................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uwagi: ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uwaga: Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się/został poinformowany o warunkach i procedurze napraw gwarancyjnych 

 i w pełni je akceptuje oraz wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej naprawianej maszyny.   

Stawki serwisu Asbud (netto):  02 0,00 PLN / 1 roboczogodzinę ; ,3 5 PLN / 1 km dojazdu. 

Dodatkowo ryczałt za hotel 180 zł gdy dojazd w dwie strony wznosi powyżej 400 km 

Koszt diagnostyki, weryfikacji, przeglądów, napraw pogwarancyjnych oraz nieuznanych reklamacji ponosi zleceniodawca. 

 

                                                                                                                         

* - pola wymagane          pieczęć i podpis  

ZLECENIE: 
 Przeglądu gwarancyjnego  

 Przeglądu pogwarancyjnego 

 Naprawy gwarancyjnej 

 Naprawy pogwarancyjnej 

TYP DZIAŁANIA:  Gwarancja  

 Przegląd 

 Naprawa doraźna 

 Remont główny 

FORMULARZ ZLECENIA NAPRAWY 
wysłać na Fax: 32 209 89 43 lub serwis@asbud.com.pl 

http://www.asbud.com.pl/
mailto:serwis@asbud.com.pl
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASbud Sp. z o.o. 

2) kontakt z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych - iod@asbud.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie*  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie usługi 
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