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Boya Żeleńskiego 25 85-858 Bydgoszcz tel. 52 371 91 83  

E-mail: wiesefototechnik@wiesefototechnik.com.pl 
www.wiesefototechnik.com.pl 

 
Serwis naprawy sprz ętu fotograficznego, mechanika precyzyjna, konstrukc je własne, 

przebudowy obiektywów i aparatów profesjonalnych 
 

Godziny otwarcia:  Poniedziałek – Piątek:  8.00 - 16.00 
 

Zlecenie naprawy 
pomiędzy Wiese Fototechnik jako przyjmującym zlecenie  
a: 

Nazwisko: ………………………………………………………….  Telefon:   ………………………. 

Ulica:   ………………………………………………………………   E-mail:    ……………………….. 

Miejscowość:   ……………………………………………………. 

Zleceniodawca przekazuje do naprawy niżej opisany sprzęt: 
Nazwa aparatu i jego numer Nazwa obiektywu i jego numer Dodatkowy sprzęt 

   

   

   

   

   

 

Opis uszkodzenia:   ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Warunki przyjęcia do serwisu: 
• W przypadku rezygnacji z naprawy, klient uiszcza opłatę z tytułu wykonania ekspertyzy. 
• Za wykonaną usługę udzielamy 12 miesięcy gwarancji. 
• Zlecenie wykonania usługi wiąże się jednocześnie z akceptacją obustronnych (strona 1 i 2) 

warunków umowy. Na stronie nr 2 podane są dodatkowe warunki umowy, obowiązujące 
zleceniodawcę jak i przyjmującego zlecenie. 

 
Zapoznałem się z warunkami umowy dnia: ………………….…  

Podpis zleceniodawcy:  ……………………………………. 
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Ogólne warunki 

1. Niniejsze warunki zaczynaj ą obowi ązywać z dniem 28.05.2018 r. 
2. Ceny.  Ceny ekspertyzy zawierają podatek VAT.  
3. Przesyłka/Transport.  Naprawiony lub kupiony u nas sprzęt wysyłamy na koszt odbiorcy. 

Na wyraźne życzenie klienta przesyłka sprzętu będzie ubezpieczona. W przypadku uszkodzenia 
sprzętu podczas jego transportu w drodze do klienta. Klient zobowiązany jest zgłosić natychmiast 
uszkodzoną przesyłkę przewoźnikowi firmy transportowej.  

4. Zwrot przesyłki.  Sprzedany lub naprawiony sprzęt przyjmujemy z powrotem tylko 
po wcześniejszym uzgodnieniu z naszą firmą.  

5. Płatno ść. Możliwe są dwie formy płatności: gotówką przy odbiorze lub wcześniejszy przelew 
na podane konto bankowe.  

6. Reklamacja.  Reklamacja dostarczonego sprzętu z uwagi na wadliwość, brak jego elementów 
możliwa jest do 3 dni po otrzymaniu przesyłki.  

7. Przyjęcie sprz ętu do naprawy.  Klient przy przekazywaniu sprzętu informuje nas o zauważonych 
usterkach lub zaistniałych uszkodzeniach. Sprzęt do naprawy przyjmujemy jako 
NIESPRAWDZONY. Dopiero po wykonanej ekspertyzie informujemy klienta o stwierdzonych 
usterkach.  

8. Wykonanie naprawy.  Wykonanie naprawy następuje po pisemnym wyrażeniu zgody klienta, 
który zapoznał się z warunkami umowy.  

9. Gwarancja.  Okres gwarancji na wykonaną naprawę wynosi 12 miesięcy liczony od dnia 
wystawionej faktury. Na sprzęt przez nas sprzedany udzielamy gwarancji 12 miesięcy również 
od dnia wystawionej faktury. Gwarancja wygasa z chwilą nieprawidłowego użytkowania sprzętu, 
niewłaściwego magazynowania, próbę własnej naprawy, z uwagi na uszkodzenia wynikłe 
z zawilgocenia, brudu, kurzu, piasku, wylanych płynów, kwasu baterii, uderzenia. 

10. Nieodebranie sprz ętu.  Za każdy naprawiony sprzęt, który nie zostanie odebrany po upływie 
3 miesięcy od daty poinformowania klienta o wykonanej naprawie naliczamy 1 PLN kosztów 
magazynowania za każdy dalszy dzień jego magazynowania w naszej firmie. Natomiast 
po upływie jednego roku nieodebrany sprzęt przechodzi na własność naszej firmy.  

11. Miejsce wypełnienia umowy i s ąd wła ściwy.  Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich 
sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest miejscowość 
Bydgoszcz. Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu polskiemu. 

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez:  
Wiese Fototechnik Marek Ryszard Wiese, ul Boya Żeleńskiego 25, 85-858 Bydgoszcz 

twoich danych osobowych w celu realizacji i rozliczenia świadczonych przez nas usług?  
 

 WYRAŻAM ZGODĘ  
  
 NIE WYRAŻAM ZGODY 

………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis (imię i nazwisko)   

 
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na kontaktowanie się z za pomocą środków porozumiewania się 
na odległość w celach informowania o etapach realizacji usługi?  
 
 WYRAŻAM ZGODĘ:  
 na kontakt telefoniczny/sms* pod nr tel:  ………………………………………..…...………… 

 
na kontakt e-mailowy* pod adresem e-mail: …………………………….………….…….……… 
 

 NIE WYRAZAM ZGODY 
………………………………………………………………. 

data i czytelny podpis (imię i nazwisko)   


