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Kosztorys naprawy
Szanowni Państwo, otrzymaliśmy od Państwa telefon komórkowy, przeznaczony do naprawy
pogwarancyjnej.
41575 / PL109

Nr naprawy

358358123456789 Nokia Lumia 1020

IMEI
Opis naprawy

Mechanicznie uszkodzony ekran dotykowy (pęknięty). Wymiana ekranu
dotykowego wraz z wyświetlaczem (elementy fabrycznie zespolone).

Koszt brutto naprawy

600 zł (sześćset złotych)

1. Informujemy, że w przypadku naprawy pogwarancyjnej lub głównej telefonu wykonywanej w
Autoryzowanym Centrum Serwisowym NOKIA, może on ulec uszkodzeniu i w rezultacie okazać się
nie naprawialny .Skutkować to może trwałym uszkodzeniem telefonu i brakiem możliwości skutecznej
jego naprawy. Sytuacja ta może mieć miejsce również podczas wymiany oprogramowania. W takim
przypadku Autoryzowany Salon Firmowy i Serwis NOKIA oraz Autoryzowane Centrum Serwisowe
NOKIA nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie telefonu.
2. Informujemy również że istnieje prawdopodobieństwo że podczas naprawy zostaną stwierdzone
dodatkowe usterki, o ewentualnej zmianie kosztów naprawy poinformujemy odrębnym kosztorysem.
3. Brak akceptacji kosztorysu wiąże się z opłatą za ekspertyzę w wysokości 35 zł brutto. Jeżeli
telefon okaże się być nienaprawialny opłata za ekspertyzę wynosi 25 zł brutto.
4. Na wykonaną usługę udzielamy 3-miesięcznej gwarancji. W przypadku naprawy telefonu ze
śladami działania cieczy gwarancja nie zostanie udzielona.
5. W czasie procesu naprawy blokada SIM Lock może zostać przywrócona zgodnie z fabryczną
specyfikacją telefonu.
Kosztorys sporządził: Technik nr.7
Zgadzam się na naprawę telefonu i
akceptuję ww. warunki naprawy

Nie zgadzam się na naprawę telefonu i
chcę odebrać niesprawny telefon.

Nie zgadzam się na naprawę telefonu i
przekazuję telefon do bezpłatnej utylizacji

Data i podpis

Data i podpis

Data i podpis

Nokia Salon Firmowy i Autoryzowany Serwis
Konto: Bank Pekao S.A.. XI Oddział w Łodzi
nr 05 1240 3073 1111 0010 1072 9015

NIP: PL 724-00-01-652

