SERVISNÍ LIST
Macwell, s.r.o.
IČ: 618 52 881, DIČ: CZ61852881
K Ládví 43, 181 00, Praha 8

tel: 270 004 980
info@macwell.cz
iPhone@macwell.cz

www.macwell.cz
www.iPhoneServis.cz
www.PujcovnaPocitacu.cz

Odběratel:
Jméno / Název :
Adresa:

DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon (e-mail):

Typ zařízení, popis závady nebo objednaných prací, heslo k zařízení:

Datum:
Čitelné jméno odběratele:
Podpis odběratele:
Objednavatel svým podpisem ztvrzuje, že souhlasí s podmínkami opravy, její cenou a Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou v aktuálním
znění v provozovně firmy Macwell či na internetové adrese www.macwell.cz. Objednavatel současně bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá za
ztrátu dat u opravované věci při provádění opravy. V případě oxidace, vniknutí cizích látek nebo mechanického poškození zařízení, může přístroj
během servisního procesu začít vykazovat nové, původně nenahlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Společnost
Macwell, s.r.o. zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nových závad. Jsou důsledkem původního poškození.
Objednavatel dále svým podpisem stvrzuje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které
nabývají účinnosti ke dni 25.5.2018:
SOUHLASÍM SE SHROMAŽĎOVÁNÍM, USCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MNOU POSKYTNUTÝCH SPOLEČNOSTI
MACWELL s.r.o. A S POSKYTNUTÍM ÚDAJŮ TŘETÍ STRANĚ, KTEROU JE INTERNÍ ÚČETNÍ MONIKA ENICKÁ, PRO KONTROLU ÚČETNÍCH
DOKLADŮ.

INFORMACE PRO KLIENTY:

SERVISNÍ LIST

Z důvodu aktuálního nařízení vlády a z důvodu ochrany nás i našich klientů před Corona virem se snažíme minimalizovat osobní styk s klienty.
Příjem i výdej tak probíhá v současné chvíli jen mezi vstupními dveřmi. Prosíme Vás o vyplnění nezbytných údajů (především kontaktů na Vás) a
detaily požadavků a přání vyřešíme telefonicky. Náš technik Vás bude kontaktovat a vše potřebné vyřídí po telefonu, případně mailem. Žádáme
Vás, abyste osobní styk využili především pouze k předání (vyzvednutí) zařízení a Vaše dotazy či požadavky nám sdělovali telefonicky. Stačí
nám zavolat na naší centrální linku 270 004 980 a identifikovat případ číslem TAGL. Nemáte-li fungující telefon na který Vám můžeme volat,
zavolejte nám vy od Vašeho příbuzného či kamaráda. V nejhorším případě s námi komunikujte mailem na adrese iphone@macwell.cz (a
nezapomeňte uvést identifikační číslo TAGL). Platby za provedené služby prosím provádějte při přebírání opraveného zařízení výhradně platební
kartou. Nemáte-li možnost platit kartou, využijte bezhotovostního převodu (dle vystavené faktury) a jakmile bude platba připsána na náš účet,
zařízení Vám vydáme.
Neváhejte nás telefonicky kontaktovat ohledně jakýchkoliv dotazů. Všichni čelíme krizové situaci, která je složitá pro všechny z nás a pevně
věříme že tato opatření budou ze stran Vás, našich klientů, přijmuta kladně, s ohledem na zdraví nás všech.
Děkujeme za pochopení.
Vladimír Kesl
jednatel

Ceny jsou účtovány dle platného ceníku služeb
společnosti Macwell, s.r.o. a technik
je povinen jej na vyžádání předložit.
Ceník je rovněž dostupný na www.macwell.cz.

Datum:
Razítko:
Podpis dodavatele:

