REGULAMIN
I.

DEFINICJE
1. Serwis: firma Michał Bobruk z siedzibą rrz ulic Wrocławskiej  112/7 w Wałbrz chu.
2. Klient: osoba fiz czna lub rrawna albo j ednostka organizac j na nierosiadaj ąca osobowości
rrawnej  która zgłosiła Srrzęt do narraw .
3. Srrzęt: urządzenie rrzekazane rrzez Klienta.
4. RMA: nadan numer zlecenia (zgłoszenia) Srrzętu do Serwisu.
5. Przewoźnik: rracownik sred tora lub osoba w stęruj ąca w j ego imieniu.

II. ZGŁOSZENIA SERWISOWE
1. Warunkiem rozroczęcia narraw lub usługi serwisowej  j est złożenie rrzez Klienta zlecenia
narraw lub usługi serwisowej  (w formie risemnej  lub ustnej ).
2. Z chwilą wrł nięcia zgłoszenia oraz dostarczenia Srrzętu rrzez Klienta lub Przewoźnika
uruchamiana j est rrocedura nadania numeru RMA.
3. Zgłoszenia serwisowe Klientów realizowane są na warunkach zawart ch w niniej sz m
regulaminie.
4. Serwis w daj e Klientowi rokwitowanie z numerem RMA, któr j est j ed n m dokumentem
urrawniaj ąc m do odbioru Srrzętu.
5. Po zrealizowaniu usługi na rzecz klienta Srrzęt rrzekazuj e się Klientowi osobiście lub osobie
risemnie uroważnionej . Drugą formą w dania Srrzętu j est w s łka za rośrednictwem
rrzewoźnika rod wskazan rrzez Klienta adres.
III. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA OD PRZEWOŹNIKA
1. W rrz radku rodej rzenia naruszenia rrzes łki lub uszkodzenia rrzes łanego srrzętu w czasie
transrortu należ zastosowanie się do nastęruj ącej  rrocedur :
a) Po otrz maniu rrzes łki należ srrawdzić stan orakowania w obecności Przewoźnika. Jeśli
orakowanie wskazuj e na j akiekolwiek ślad uszkodzenia lub ingerencj i w j ego zawartość
należ srrawdzić zawartość rrzes łki w obecności rrzewoźnika i w rrz radku stwierdzenia
uszkodzenia zawartości wsrólnie srorządzić stosown rrotokół. Jeśli Przewoźnik nie zgodzi
się na otwarcie rrzes łki i srisania stosownego rrotokołu należ odmówić rrz j ęcia
rrzes łki.
b) Jeżeli uszkodzenie rrzes łki zostało stwierdzone ro odj eździe Przewoźnika mimo braku
śladów uszkodzenia orakowania, należ srorządzić rrotokół uszkodzenia zawieraj ąc : oris
uszkodzenia, nr listu rrzewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z t tułu
roniesion ch strat. Protokół ten należ dostarcz ć do lokalnego oddziału Przewoźnika,
a j ego korię rrzesłać do siedzib Serwisu.
2. Serwis nie ronosi odrowiedzialności za j akość usług świadczon ch rrzez Przewoźnika.
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IV. CZAS NAPRAWY SPRZĘTU
1. Czas narraw j est uwarunkowan dostęrnością odrowiednich części i nie j est ustalon .
2. Średni czas narraw w nosi 10 dni robocz ch. Jeśli ro t m terminie serwis nie będzie w stanie
dokonać narraw lub w konać usługi, Klient zostanie o t m roinformowan .
3. O terminie zakończenia narraw , zmianie statusu zlecenia, kosztach rrzekraczaj ąc ch rodan
limit, Klient zostanie roinformowan .
4. Po urł wie 15 dni robocz ch od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu narraw i nie
odebraniu rrzez niego w t m terminie srrzętu, będzie naliczana orłata za deroz t w w sokości
1,00 zł neto za każd dzień zwłoki. Orłata ta będzie naliczana rrzez kolej n ch 30 dni, a ro t m
terminie Srrzęt zostanie rrzekazan do ut lizacj i.
V. NAPRAWA W SERWISIE ZEWNĘTRZNYM
1. W rrz radku braku części lub narzędzi niezbędn ch do w konania narraw , Serwis zastrzega
sobie rrawo rrzekazania Srrzętu do rodw konawc .
2. Żądanie rrzez Klienta zwrotu Srrzętu rrzekazanego rodw konawc , nastęruj e ro urł wie
czterech dni robocz ch, liczon ch od chwili w stosowania takiego żądania.
VI. GWARANCJA
1. Na w konane narraw srrzętu i usługi, Serwis udziela trz miesięcznej  gwarancj i.
2. Gwarancj a nie obej muj e orrogramowania oraz j ego instalacj i i konfiguracj i.
3. Gwarancj ą obj ęte są w łącznie element oraz cz nności które b ł rrzedmiotem działania
serwisu.
4. Gwarancj a nie obej muj e rrz radków, w któr ch działanie w konanej  rrzez Serwis cz nności
rrzestało b ć skuteczne z rowodów uszkodzeń elementów i części nie obj ęt ch gwarancj ą
Serwisu.
5. Gwarancj a nie obej muj e uszkodzeń:
a) mechaniczn ch, chemiczn ch, termiczn ch (nr. złamania, zalania, rozbicia itr.);
b) w nikaj ąc ch z eksrloatacj i urządzenia w srosób, któr
określon m rrzez rroducenta;

nie odrowiada warunkom

c) rowstał ch na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcj ą uż tkowania, instalacj i,
rrzechow wania cz konserwacj i srrzętu oraz nierrzestrzegania rowszechn ch zasad
eksrloatacj i srrzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich inn ch uszkodzeń
rowstał ch z win lub niewiedz Klienta;
d) rrz radków losow ch (rowódź, rożar, rrzerięcie, itr.);
e) części, na któr ch dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów ser j n ch;
f)

części, któr ch narrawę rodj ęł osob lub rodmiot nie będące Serwisem;

g) części eksrloatac j n ch takich j ak: baterie, zasilacze, kable zasilaj ące oraz element
uż wane.
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6. Klient rrz j muj e do wiadomości, że regeneracj a układów BGA nie j est narrawą trwałą i usterka
może w stąrić ronownie.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Serwis nie ronosi odrowiedzialności za nielicencj onowane orrogramowanie na srrzęcie
Klienta. Wszelkie srraw licenc j ne leżą w gesti Klienta.
2. Klient oświadcza, że zabezriecz ł wsz stkie dane i nie będzie rościł żadn ch rraw t tułem
odszkodowań za ich utratę.
3. Za wad i uszkodzenia w kr te w trakcie narraw Serwis nie ronosi odrowiedzialności.
4. Serwis zastrzega sobie rrawo zwrotu nienarrawionego srrzętu Klientowi z rowodu braku części
zamienn ch.
5. Serwis zastrzega sobie rrawo zwrotu Klientowi nienarrawionego srrzętu o nieco odmienn ch
obj awach aniżeli został rrz j ęt . W nika to z tego iż część elementów, w t m uszkodzon ch,
j est obecnie w kon wana w technologii SMD i BGA, a co za t m idzie regeneracj a takiego
układu nie zawsze rrz nosi roz t wn efekt, któr można w eliminować t lko rorrzez
w mianę elementu na inn srrawn nie zawsze osiągaln .
VIII.ZABEZPIECZENIA
1. Serwis w celu zabezrieczenia srrzętu rrzed nieurrawnion m dostęrem osób trzecich stosuj e
zabezrieczenia narrawianego rrzez siebie srrzętu w rostaci rlomb gwaranc j n ch.
2. Naruszenie j akiej kolwiek z rlomb zabezrieczaj ąc ch wiąże się z utratą udzielonej  rrzez Serwis
gwarancj i.
IX. CENY
1. Cen kalkulowane są w orarciu o cennik dostęrn w siedzibie Serwisu oraz na stronie
internetowej  www.bobruk.rl oraz cenę elementów i rodzesrołów w mienion ch rodczas
narraw . Minimalna cena usługi (nie zawieraj ącej  kosztu elementów i rodzesrołów) nie może
b ć mniej sza od stawki j ednej  roboczogodzin bez względu na czas w kon wania usługi.
2. Koszt świadczenia usług serwisow ch wg warunków niniej szego regulaminu j est ustalan
każdorazowo ind widualnie według rotrzeb Klienta.
3. W cena narraw Srrzętu, wobec Klienta niew rażaj ącego zgod na narrawę Srrzętu, wiąże się
z orłatą w w sokości 50,00 zł neto, celem rokr cia kosztów diagnost czn ch Srrzętu. Serwis
może odstąrić od robrania orłat za w cenę narraw .
Zaakcertowanie niniej szego regulaminu j est rodstawą rrz j ęcia zlecenia od Klienta, któr akcertuj e
wsz stkie zawarte w nim rostanowienia i oświadcza, że w raża zgodę na ut lizacj ę Srrzętu w rrz radku,
o któr m mowa w rozdziale IV. CZAS NAPRAWY SPRZĘTU, rkt 4.
W srrawach nieuregulowan ch niniej sz m regulaminem stosuj e się odrowiednio rrzeris kodeksu
c wilnego.
Dec zj ą właściciela firm niniej sz regulamin obowiązuj e od dnia 01.04.2017 r. Z chwilą wej ścia
w ż cie nowego regulaminu niniej sz regulamin rrzestaj e obowiąz wać.
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