
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Data wystawienia: 

SERWIS PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH  
tel. (61) 864-46-75 
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Załącznik nr 1 do procedury P-08 

PROTOKÓŁ REKLAMACJI/NAPRAWY/WZORCOWANIA* 

Nazwa firmy:  NIP:  

Adres:  

Osoba zgłaszająca:  

ZGŁASZAJĄCY: 

PRZEDMIOT: 

 Nazwa:  Nr seryjny: 
 
 

Powód reklamacji / naprawy:  

Dodatkowe elementy:  
FAKTURA GWARANCJA INSTRUKCJA BATERIE FUTERAŁ PRZEWODY SONDA 
INNE 

Ustalenia wstępne: 
UWAGA: W razie zgłoszenia naprawy gwarancyjnej działania serwisowe zostaną podjęte przez Merazet S.A. wyłącznie po 
dostarczeniu oryginału karty gwarancyjnej lub w przypadku, gdy do towaru przy sprzedaży nie dołączono karty gwarancyjnej 
kopii faktury zakupowej. Towary pracujące z materiałem mikrobiologicznym i chemicznym będą przyjmowane do naprawy z 
wypełnionym protokołem przeprowadzenia dekontaminacji. Powyższe towary dostarczone bez protokołu przeprowadzenia 
dekontaminacji nie będą przyjmowane 
 
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA: 

Wycena umowna przedmiotu:***  Data zgłoszenia, podpis zgłaszającego:  Podpis pracownika:  

   OŚWIADCZENIA  ZGŁASZAJĄCEGO- Dotyczy zgłoszenia naprawy gwarancyjnej/ pogwarancyjnej i ochrony 
danych osobowych.  
   W przypadku naprawy na terenie Polski wyrażam nieodwołalnie zgodę na zapłatę kwoty ryczałtowej 50 zł + VAT 
23% na pokrycie kosztów weryfikacji, ewentualnego transportu urządzenia do specjalistycznego serwisu, rezygnacji z 
naprawy lub jej nieopłacalności. Zapłata nastąpi w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktury dotyczącej w/w ryczałtu. Kwota 
ryczałtowa nie będzie doliczana do wartości faktury za  wykonanie usługi.  
   Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na niżej opisane zasady i działania MERAZET S.A: 
   W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, realizowanej u producenta krajowego lub 
zagranicznego, kosztami naprawy, weryfikacji jej zasadności i transportu zostanie obciążony zgłaszający według 
indywidualnego kosztorysu. 
    Brak odbioru  towaru przez zgłaszającego ponad 30 dni od daty uzyskania informacji  o dokonanej naprawie odpłatnej 
lub odmowie naprawy w ramach gwarancji spowoduje obciążanie zgłaszającego  kosztami składowania towaru za cały 
okres, w wielkości 1 % wartości towaru, zgodnej z w/w wyceną, za każdy rozpoczęty dzień. Gdy koszty składowania 
przekroczą wartość handlową towaru nastąpi jego przejęcie na rzecz MERAZET S.A tytułem pokrycia tych kosztów.    
    Towar którego nie da się naprawić lub wartość naprawy przekracza jego wartość handlową , który nie zostanie 
odebrany w ciągu 15 dni od uzyskania przez Zgłaszającego  informacji o tym fakcie, w razie braku  odrębnej, pisemnej 
decyzji Zgłaszającego wyrażonej przed upływem  w/w terminu, podlega złomowaniu przez MERAZET S.A. bez 
dodatkowych wezwań.          

MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. J. Krauthofera 36     60-203 POZNAŃ 
NIP 7770001387      REGON 000034996 
tel. (61) 86-44-600 fax. (61) 86-51-933 
www.merazet.pl    e:poczta@merazet.pl 

                   Nr sprawy:**  
Nr umowy lub faktury:**** 

Producent:                                     
  
 
 

Typ:     

Tel:  

(***) - wycena umowna z klientem dla celów przewozowych i ubezpieczenia urządzenia na czas reklamacji – naprawy 
 

(****) - numerem umowy lub faktury oznaczać paczkę i dokumenty przesyłowe z dopiskiem Merazet S.A. - Serwis 

(**)  - numer kolejny sprawy zgodnie z rejestrem reklamacji i napraw 
(*)   - zaznacz właściwe  

http://www.merazet.pl/
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Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych firmy MERAZET S.A. rozsyłanych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na mój adres. Stosownie do postanowień ustawy 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 MERAZET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. Krauthofera 36 w związku 
z jego działalnością handlową. Oświadczam że zostałam/em poinformowana/y, iż w przypadku wyrażenia przeze mnie  zgody na 
przetwarzanie danych, ich administratorem  będzie MERAZET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. Krauthofera 36. Dane są 
zbierane w celach marketingowych, przysługuje mi prawo do ich poprawiania. Podanie tych danych było dobrowolne. 
 
              
                                  Data i miejscowość:                                                                     Podpis klienta: 
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