31-476 Kraków Al.T.Bora-Komorowskiego 11
tel. 12 4100-350 , fax 12 412-99-89

e-mail: diesel@gladysek.pl, diesel2@gladysek.pl

KARTA ZLECENIA - TURBOSPRĘŻARKI
Dane kontaktowe klienta:

Dane do faktury VAT:

Adres do wysyłki po naprawie:

(imię i nazwisko, adres e-mail, tel.)

(dokładna nazwa firmy, adres i NIP)

(imię i nazwisko/ nazwa firmy adres)

taki jak adres kontaktowy

TYP NAPRAWY: (zaznaczyć: X)
Zlecam usługę:
Typ turbosprężarki

Garrett

KKK

Rodzaj usługi

IHI

Holset

Weryfikacja

Mitsubishi

Inna

Naprawa

Ilość szt:
Marka

Model

Poj. silnika

Moc silnika KW

Rok produkcji

Przebieg

Opis objawów nieprawidłowej pracy turbosprężarki:

Wycieki oleju z turbosprężarki po stronie ssącej
wydechowej
Brak reakcji turbosprężarki na sygnał sterowania
Dymienie na czarno biało
Wyraźny spadek mocy silnika
Głośna praca turbosprężarki
Uszkodzenia mechaniczne zespołu wirującego
Inne objawy (podać jakie)..............................................................................
Dokument sprzedaży:

Paragon

Faktura VAT

Uwaga: W przypadku rezygnacji z naprawy, pobierana jest opłata za weryfikację turbosprężarki
w wysokości 150zł brutto + koszt przesyłki. Opłata za weryfikację nie jest pobierana w przypadku braku możliwości naprawy
turbosprężarki ze względu na brak dostępności części zamiennych.
Turbosprężarka zwracana zleceniodawcy bez wykonanej naprawy nie spełnia podstawowych parametrów pracy i nie może być
używana w pojazdach i maszynach bez wcześniejszej naprawy.

Podpis pracownika przyjmującego zlecenie

Data i podpis klienta:

…..........................................
(czytelny podpis)

…...............................................
(czytelny podpis)

Przekazanie naszej firmie turbosprężarki wraz z podpisaną kartą zlecenia do sprawdzenia/naprawy jest jednoznaczne z przystąpieniem do transakcji
sprawdzenia/naprawy turbosprężarki oraz jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w cenniku dostępnym na stronie internetowej
pod adresem http://naprawa-turbosprezarek.pl/ oraz ogólnych zasad naprawy . Zleceniodawca wysyłając dany formularz jednocześnie oświadcza,
że zapoznał się cennikiem usług za sprawdzenie/naprawę turbosprężarki . W przypadku naprawy turbosprężarki , zleceniodawca jest informowany
o kosztach części i przybliżonej ceny naprawy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dodatkowe uwagi można umieścić na odwrocie karty.
Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. późniejszymi zmianami.

