Czwarty Wymiar

Data przyjęcia

Al. Jerozolimskie 123A Lok. B72
02-017 Warszawa
513-777-444; 660-999-997
kontakt@telefony4w.pl
www.telefony4w.pl

Data wysłania do serwisu
Numer naprawy klienta

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DO NAPRAWY
Osoba prywatna
Nazwa Firmy

Firma
Nip

Imię

Nazwisko

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod
Numer lokalu
Email

Miejscowość
Telefon

Informacje o urządzeniu
Marka telefonu

Model

Numer imei

Sieć

T-mobile

Plus

Orange

Play

Inna

Opis usterki
Uszkodzenie wyświetlacza

Nie włącza się

Po zalaniu

Uszkodzony ekran dotykowy

Problem z gniazdem sim

Zawiesza się

Nie ładuje

Wyłącza się

Grzeje się

Gubi Zasięg

Problem z Audio

Problem z mikrofonem

Uszkodzona obudowa

!
!

Szczegółowy opis usterki / jak często występuje usterka

Widocznie uszkodzenia mechaniczne / rysy / pęknięcia/ itp.

Załączone akcesoria wysłane do serwisu
Ładowarka

Przewód

Bateria

Zestaw słuchawkowy

!
!
Informacje
o koszcie naprawy
!
!
!
!
!
!
Tak

Nie

Maksymalny koszt naprawy

Wyrażam zgodę na podjęcie przez serwis próby zachowania mojej książki adresowej oraz zapisów kalendarza w celu ich odtworzenia w telefonie po naprawie.

TAK

NIE

Zostałem (-am) poinformowany (-a), iż z przyczyn od serwisu niezależnych odtworzenie powyższych danych może być niemożliwe. Zostałem (-am) również poinformowany (-a), że pozostałe dane użytkownika (aplikacje, zdjęcia, !
nagrania, dzwonki i inne) nie mogą być przez serwis zachowane i odtworzone.!
Informujemy, że naprawa telefonu wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci telefonu. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci telefonu, !
w szczególności książki telefonicznej (kontaktów), plików zdjęciowych lub muzycznych. Informacji dotyczących sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pamięci telefonu udziela Autoryzowany Punkt Serwisu!
lub są one dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu. Na wyraźne życzenie klienta Czwarty Wymiar może wykonać kopię zapasową w ramach dodatkowej płatnej usługi.
Brak wymaganej dokumentacji (do weryfikacji uprawnień gwarancyjnych) lub innych informacji może spowodować wydłużenie wykonania usługi o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów !
lub spowoduje odesłanie telefonu na koszt odbiorcy bez podjęcia się wykonania obsługi serwisowej.

……………………….……
Podpis Klienta

