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FORMULARZ ZGŁOSZENIA WZORCOWANIA       NAPRAWY     *    

Zgłaszający: 

Nazwa : 
(adres) 

 

Osoba zgłaszająca: Adres do wysyłki po 

wykonaniu usługi: 

numer telefonu: 

NIP: 

 

e-mail: 

Przedmiot zgłoszenia: 

Typ urządzenia: 

 

Ilość sztuk: 

Nr seryjny (e):  

 

Zgłoszenie wzorcowania: 

Wzorcowanie w Laboratorium Termoprodukt 

  

Wzorcowanie w Laboratorium Akredytowanym  

▪ standardowe   ▪ standardowe   

▪ w określonych punktach pomiarowych  

………………………………………………..** 

▪ w określonych punktach pomiarowych  

………………………………………………..** 

UWAGA! W przypadku dostarczenia do wzorcowania przyrządu z niskim stanem baterii konieczna będzie 

wymiana za dodatkową opłatą.  

Zgłoszenie naprawy: 

Opis usterki: 

 

 

Wypełniony formularz należy dołączyć do wysyłanego urządzenia i dostarczyć na adres: 

TERMOPRODUKT 

ul. Tkacka 17 

58-260 Bielawa 

tel. 748336246 

W przypadku zgłoszenia naprawy gwarancyjnej działania serwisowe zostaną podjęte wyłącznie po dostarczeniu oryginału karty gwarancyjnej 

lub kopii faktury zakupowej. 

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej realizowanej przez producenta, kosztami naprawy i transportu zostanie 

obciążony zgłaszający, według indywidualnego kosztorysu. 

Towar który nie nadaje się do naprawy lub wartość naprawy przekracza jego wartość handlową, nie zostanie odebrany w ciągu 30dni od 

uzyskania informacji o tym fakcie, w razie braku odrębnej, pisemnej decyzji  Zgłaszającego wyrażonej przed upływem w/w terminu, podlega złomowaniu 

przez firmę Termoprodukt bez dodatkowych wezwań. 

Zgodnie z ustawą Dz.U.2014 poz. 827 z dnia 30 maja 2014 r. Art. 38 prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do umowy: 

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed 

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

• której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb. 

Oświadczenie zgłaszającego: Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych od firmy Termoprodukt. Zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z późniejszymi zmianami) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych podanych w niniejszym formularzu w celach promocyjno – reklamowych przez Termoprodukt przy ul. Tkackiej w Bielawie. Oświadczam, że 

zostałam/em poinformowana/y , iż w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, ich administratorem będzie Termoprodukt. 

Dane są zbierane w celach marketingowych, przysługuje mi prawo do ich poprawiania. Podanie tych danych było dobrowolne. 

 

Data i miejscowość:                                                                                                Podpis: 

 

 

 

(*) – zaznacz właściwe X                                      (**) – proszę podać punkty pomiarowe 

  


