Data:

Do wypełnienia:

Pompa / kaskada*

Typ pompy ciepła

*niepotrzebne skreślić

Nr seryjny pompy

Dodatkowy osprzęt

Miejsce instalacji PC

Typ pompy ciepła
Nr seryjny
Adres
Kod pocztowy / Miasto
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny

Dane Właściciela

Kod pocztowy / Miasto
Telefon
E – mail

Osoba zgłaszająca jeżeli inna
niż Właściciel

Imię i nazwisko
Funkcja osoby
zgłaszającej
E – mail

Dance firmy instalacyjnej

Pisemne upoważnienie

Wpis / Pieczęć

Dane Sprzedawcy PC

Numer dokumentu
dokument potwierdzający zakup
( np. faktura )

Indywidualne wydłużenie
gwarancji do 60 m-cy

Pieczęć

Data

Zapłacona

tak

nie

Przedstawiono oryginał

tak

nie

tak

nie

Numer oferty / Faktury
STE-PL
Zapłacona?

Zakład Serwisowy oświadcza, że uzyskał od Właściciela/Użytkownika następujące oświadczenia:

Oświadczam, iż otrzymałem Ogólne Warunki Gwarancji Warunki Gwarancji Pomp Ciepła, zapoznałem się z nimi i w pełni je akceptuję
(jeśli Zgłaszającym jest Właściciel)

Proszę zaznaczyć jedną pozycję:
Oświadczam, iż zgłaszana pompa ciepła będzie zgłoszona do PROGRAMU PROSUMENT 5-letniej gwarancji oraz, że zapoznałem się z
warunkami wydłużenia gwarancji.
Oświadczam, iż zgłaszana pompa ciepła dotyczy PROMOCJI EkoPremia 2016 oraz, że zapoznałem się z warunkami promocji.

Oświadczam, iż zgłaszana pompa ciepła dotyczy standardowej gwarancji oraz, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunki Gwarancji.

Oświadczam, iż zgłaszana instalacja nie jest instalacją autorską i wedle mojej najlepszej wiedzy spełnia wymogi STE-PL (Wytyczne do
Projektowania i Wykonywana Systemów z Pompami Ciepła)

Przyjąłem do wiadomości, że nieuzasadnione wezwanie serwisu jest usługą odpłatną, według następujących stawek netto: 1
roboczogodzina - 90 PLN, dojazd 1 km 1,64 PLN

Przyjąłem do wiadomości, że nieprawidłowo wypełnione zgłoszenie może spowodować opóźnienia lub nie będzie rozpatrywane

Oświadczam, że uzgodniłem z Właścicielem Pompy Ciepła fakt uruchomienia i daty (jeśli Zgłaszający to inna osoba niż Właściciel)
WŁAŚCICIEL / ZGŁASZAJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i przesyłanie korespondencji zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.) w celu
realizacji obsługi technicznej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej prowadzonej przez i w imieniu Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

Zlecenie Uruchomienia - uwagi STE-PL:

Data / podpis zgłaszającego

Załącznik nr 16
Zlecenie uruchomienia PC

Nazw a ZS któremu Zlecona jest praca

-1-

Podpis Zlecającego ( Szef Serw isu )

WYPEŁNIA ZGŁASZAJĄCY

Oświadczam, iż zgłaszana pompa ciepła dotyczy wydłużenia gwarancji do 5 lat oraz, że zapoznałem się z warunkami wydłużenia gwarancji.

