
FORMULARZ ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO

Firma: Imię i nazwisko:

Telefon kontaktowy:

Email:

□ □ □ □ □

Nr seryjny urządzenia:

Załączone elementy:

Zasilacz Zasilacz Zasilacz Taśma barwiąca Taśma barwiąca

□ □ □ □ □

Prowadnica profili Walizka Pisak Perforator Perforator

□ □ □ □ □

Taśma barwiąca Pisak Kabel do PC Kabel do PC Kabel do PC

□ □ □ □ □

Torba/Walizka Kabel do PC Matryce

□ □ □

Matryce

□

Opis usterki:

Przed wysłaniem urządzenia koniecznie skontaktuj się z naszym działem serwisu.

UWAGA: W przypadku rezygnacji z naprawy zostanie naliczona opłata za diagnozowanie urządzeń według stawek netto:

110 zł MK500-GRAWER 130 zł MK10-DH 130 zł

130 zł MK100-GRAWER 130 zł

MK8/T800/T1000 
MK1

MK500/MK100 130 zł MK10 130 zł

Jeżeli zgłoszony do naprawy produkt objęty jest gwarancją , należy dołączyć kopię dowodu zakupu urządzenia. 

Prosimy nie dołączać do produktu akcesoriów, chyba że mogą być one niezbędne ze względu na zakres uszkodzenia. 

Prosimy troskliwie zapakować wysyłane produkty, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, wstrząsami i zabrudzeniem. Prosimy o całkowite wypełnienie 

formularza, umieszczenie daty i potwierdzenie podpisem. Formularz należy dołączyć do wysyłanego produktu. Dane osobowe zbierane są przez Partex Marking Systems 

sp.z o.o  w celu realizacji usługi serwisowej. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi.

Data: Podpis:

Partex Marking Systems Sp. z o.o.

ul. Małgorzatowo 1C

87-162 Lubicz Dolny

 www.partex.pl  Fax (+48 56) 659 08 27

e-mail: office@partex.pl

Wrzeciono

MK10/MK10-MINI MK10-DH

 Tel.(+48 56) 659 08 02

□

Frezy

□

MK8/T800/T1000 MK1 MK500/MK100 GRAWER

□

Głowica

□

Sterownik

□

Odkurzacz
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