
                                                                                                                  

Fibar Group S.A., ul. Serdeczna 5, 62-081 Wysogotowo, z dopiskiem „serwis”. 

www.fibaro.com 

Formularz RMA

Data wysłania do serwisu Data przyjęcia Numer RMA

Dane Klienta
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Adres

Numer telefonu

E-mail

Informacje o sprzęcie
Model

Numer seryjny

 
Wyposażenie dodatkowe
Zasilacz tak nie

Przewód LAN tak nie

Inne

Informacje o koszcie ewentualnej naprawy
         Tak                        Nie

Górny limit kosztów

Kosztorys przesłać na adres e-mail

Opis usterki
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Formularz RMA

Diagnoza i zalecenia serwisu
(wypełnia serwis)

Dane do faktury
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Adres

Numer telefonu

NIP

Wyrażam zgodę na podjęcie przez serwis próby odtworzenia danych HC2 po naprawie.                    Tak                     Nie                       Nie dotyczy

Zostałem (-am) poinformowany (-a), iż z przyczyn od serwisu niezależnych odtworzenie powyższych danych może być niemożliwe. Zostałem (-am)

również poinformowany (-a), że niektóre dane użytkownika nie mogą być przez serwis zachowane i odtworzone.

Informujemy, że naprawa urządzenia wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci urządzenia. W związku z tym użytkownik

zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci HC2, poprzez utworzenia pliku backup.

Brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych informacji może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas

niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub spowoduje odesłanie urządzenia na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej.

.....................................        .........................................
               Podpis klienta                                            Podpis osoby diagnozującej urządzenie
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