
T: (+48) 22 894 55 00

F: (+48) 22 644 65 52

e-mail: zalco@zalco.pl

www.zalco.pl

ZALCO Sp. z o.o. 

ul. Bażancia 43 

02-892 Warszawa 

Polska 

 

 
 

ZGŁOSZENIE SERWISOWE
 

Nazwa firmy: 

Miasto, kod pocztowy 

Ulica, numer budynku 

NIP 

Osoba kontaktowa 

Telefon kontaktowy 

E-mail 

Nazwa maszyny 

Rodzaj, typ 

Numer seryjny 

Numer silnika / napędu 

Kompletacja (wyposażenie maszyny)

Rodzaj naprawy: gwarancyjna / pogwarancyjna

Data zakupu maszyny 

 

.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................

 

DODATKOWE INFORMACJE
 

.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

 

Data i podpis zlecającego naprawę:

 
...................................................................

 
 

 
Niniejszym informujemy, że maszyny przysłane do naprawy w ramach gwarancji bez dokumentów (karta gwarancyjna, faktura zakupu 

maszyny)będą z góry traktowane jako naprawy pogwarancyjne.

Naprawy pogwarancyjne (odpłatne) dokonywane są zawsze za zgodą właściciela (użytkownika) po wcześniejszej pisemnej wycenie oraz akceptacji klienta.

Maszyny pogwarancyjne przebywające w serwisie ZALCO dłużej niż 12 miesięcy bez jakiegokolwiek odzewu klienta na wcześniejsze 

kosztorysy zostaną zezłomowane. 

T: (+48) 22 894 55 00 

F: (+48) 22 644 65 52 

mail: zalco@zalco.pl 

www.zalco.pl 

 

PKO SA VII O/Warszawa 48 1240 1109 1111 0010 0072 8835

 

ZALCO Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bażancia nr 43, 

02-892 Warszawa, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców

Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

Sądowego pod numerem KRS 0000169376; NIP

zakładowy w wysokości: 50 000 złotych; 

ZGŁOSZENIE SERWISOWE 

 

 

 

 

 

 

 

DANE URZĄDZENIA 

 

 

 

 

Kompletacja (wyposażenie maszyny)  

Rodzaj naprawy: gwarancyjna / pogwarancyjna  

 

OPIS USTERKI 

.......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

DODATKOWE INFORMACJE (inny adres wysyłki, itp.) 

.......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Data i podpis zlecającego naprawę: 

................................................................... 

Potwierdzam przyjęcie maszyny do serwisu
(w przypadku dostawy osobistej przez klienta

 

 

 

Niniejszym informujemy, że maszyny przysłane do naprawy w ramach gwarancji bez dokumentów (karta gwarancyjna, faktura zakupu 

maszyny)będą z góry traktowane jako naprawy pogwarancyjne. 

(odpłatne) dokonywane są zawsze za zgodą właściciela (użytkownika) po wcześniejszej pisemnej wycenie oraz akceptacji klienta.

Maszyny pogwarancyjne przebywające w serwisie ZALCO dłużej niż 12 miesięcy bez jakiegokolwiek odzewu klienta na wcześniejsze 

 

48 1240 1109 1111 0010 0072 8835 

pod adresem: ul. Bażancia nr 43, 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

0000169376; NIP 521-326-16-61; kapitał 

.......................................................................... 

............................................................................................................................................... 

....................................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.................................................. 

.......................................................................................................................  

.......................................................................... 

............................................................................................................................................... 

....................................................................................... 

Potwierdzam przyjęcie maszyny do serwisu  

dostawy osobistej przez klienta) 

Niniejszym informujemy, że maszyny przysłane do naprawy w ramach gwarancji bez dokumentów (karta gwarancyjna, faktura zakupu z numerem 

(odpłatne) dokonywane są zawsze za zgodą właściciela (użytkownika) po wcześniejszej pisemnej wycenie oraz akceptacji klienta. 

Maszyny pogwarancyjne przebywające w serwisie ZALCO dłużej niż 12 miesięcy bez jakiegokolwiek odzewu klienta na wcześniejsze zawiadomienia oraz 


