
 

 

 

 
ZLECENIE SERWISOWE NR ..............…….……………………………. 

Wypełnia APOGEO  
 

 
 

..………………………………......................................................... 
Miejscowość 

 
 

…………………………………........................................... 
Data 

 

ZLECENIOBIORCA  (SERWIS)  APOGEO Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 10, 31-429  Kraków , POLAND 
tel: 12 397 76 76 wew.4, email: serwis@apogeo.pl, www.apogeo.pl, www.hi-target.pl     

NIP PL6751442109 , Alior BANK: 17 2490 0005 0000 4520 8397 2613  
ZLECENIODAWCA 

 

Adres (ulica, kod, miejscowość) 
 

NIP 
 

e-mail 
Telefon/ osoba do kontaktu 

 

Adres dostawy / uwagi 
 

Rodzaj i nazwa sprzętu [  ] Odbiornik GPS [  ] Tachimetr elektroniczny [  ] Teodolit [ ] Niwelator optyczny  
[  ] Niwelator elektroniczny [  ] Niwelator laserowy [  ] Dalmierz [  ] Wykrywacz    
[   ]  Echosonda [   ] Inny (jaki)........................................................................................................ 

Marka / model / nr seryjny ….......……………......................... /  …...............……........................  / ….................……............. 
Serwis  [ ] Pogwarancyjny (płatny) [ ] Gwarancyjny / Nr dokumentu  zakupu: ……......................... 
Zawartość zestawu 

 

Opis uszkodzenia / zakres naprawy lub przeglądu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Za powyższą usługę zostanie wystawiona faktura VAT. Zleceniodawca upoważnia APOGEO Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT dotyczącej niniejszego zamówienia bez 
podpisu Zleceniodawcy. Płatność nastąpi gotówką w dniu odbioru sprzętu lub przelewem (przedpłata przed odbiorem/wysyłką) na konto APOGEO Sp. z o.o.: z nagłówka. W 
przypadku braku możliwości dokonania wyceny świadczonej usługi w momencie przyjmowania sprzętu, firma APOGEO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyceny usługi 
po dokonaniu ekspertyzy sprzętu i poinformowania klienta o ostatecznym koszcie realizacji zlecenia. Zleceniodawca gwarantuje, że w przekazywanym do serwisu sprzęcie 
nie występują jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne uniemożliwiające bezpieczne wykonanie usługi (np. ruchomy element wewnątrz obudowy odbiornika lub kontrolera) 
jednak w przypadku wystąpienia takich uszkodzeń zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za zabezpieczenie sprzętu tak, aby umożliwić 
bezpieczne wykonanie usługi. Zleceniodawca ma prawo do odstąpienia od zlecenia wykonania usługi w przypadku braku akceptacji wyceny oraz po uregulowaniu kosztów 
ekspertyzy w wysokości uzależnionej od rodzaju sprzętu. W przypadku gdy usługa obejmowała dedykowane zamówienie (np. zamówienie kodu specjalnie dla numeru 
seryjnego sprzętu zleceniodawcy), odstąpienie od zlecenia jest niemożliwe. Cennik kosztów ekspertyzy: Odbiornik GPS profesjonalny/kontroler/ Odbiornik GIS - 599 zł + 
23%VAT, Tachimetr elektroniczny, inne - 399 zł + 23%VAT. Koszt ekspertyzy może być anulowany jeśli cena usług związanych z wykonaniem niniejszego zlecenia 
serwisowego przekracza 990 zł + 23%VAT. W przypadku wysyłek międzynarodowych koszty ekspertyzy będą ustalane indywidualnie. Firma APOGEO Sp. z o.o. nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualną utratę danych, jaka może powstać w wyniku ekspertyzy lub naprawy sprzętu. Upewnij się, że dane zapisane w rejestratorze (GPS, tachimetr, 
kontroler, komputer, niwelator elektroniczny, karta pamięci itp.) zostały w pełni przeniesione do innego komputera (backup). Zleceniobiorca na życzenie Zleceniodawcy 
może wykonać backup danych wraz z ich ponownym przywróceniem po czynnościach serwisowych – koszt usługi 299+23%VAT. Sprzęt nieodebrany z naprawy po upływie 
6 miesięcy uważany będzie za porzucony i przechodzi na własność Zleceniobiorcy. Zleceniodawca wyraża zgodę na przeniesienie własności porzuconego sprzętu na APOGEO 
Sp. Z o.o. bez podpisu Zleceniodawcy. Podpisanie dokumentu w imieniu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy stanowi pokwitowanie wydania i przyjęcia sprzętu do serwisu. Na 
żądanie Zleceniobiorca może wymagać przedstawienia od Zleceniodawcy oryginału dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Akceptuję powyższe warunki zlecenia. 
Ze względu na bezpieczeństwo Twojego sprzętu oraz szybkość naprawy zalecamy : 
1. dołączenie całego zestawu pomiarowego np. GPS i kontroler z bateriami w pudle ochronnym, ładowarek, tachimetru bateriami i z kablami, ładowarka, w jednej zwartej paczce 
(nie dołączamy tyczek, łat, chyba że trudność dotyczy zestawu np. odczyt na łacie kodowej - to po ustaleniach z pracownikiem serwisu prosimy o dołączenie itp) 
2. wykonanie kopi zapasowej danych z GPS/tachimetr/kontroler/echosonda/inne 
3. bezpieczne zapakowanie towaru (folia bąbelkowa + karton) oraz ubezpieczenie przesyłki do aktualnej wartości towaru. 
4. Wysyłka wraz z podpisanym zgłoszeniem na adres: Autoryzowane Centrum Serwisowe APOGEO Sp. z o.o.: , ul. Łukasiewicza 10, 31-429 Kraków, POLAND 
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Zleceniodawca  Zleceniobiorca - APOGEO 


