
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DRUKARKI 

 

Do: INFODRUK SYSTEMS (POLSKA) 
       ul. L. Mierosławskiego 17 
       15-145 Białystok 
       Serwis – Dział informatyki 
       Fax +48 (85) 674-36-10 

Nr zgłoszenia (wypełnia Infodruk) : 

 
[ ]   Zlecenie naprawy-standard*        [ ] Zlecenie naprawy-express**        [ ] Reklamacja drukarki 

Dane kontaktowe klienta : 
(imię i nazwisko, adres e-mail, tel.) 

Dane do faktury VAT: 
(dokładna nazwa firmy, adres i NIP) 

Adres do wysyłki po naprawie : 
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres) 

Model drukarki : 
 

Numer seryjny drukarki: 
(umieszczony z tyłu drukarki) 

Numer dokumentu zakupu: 
(wypełnić jeśli reklamacja, np. numer fvat) 

Wyposażenie wysłane wraz z drukarką :  
[ ] – pokrętło    [ ] – podajniki, tacki      [ ] – głowica s/n:………..………….…    [ ] – dokumenty     [ ] – przykładowe wydruki     [ ] – płyty/sterowniki  
[ ] – karta gwarancyjna(oryginał) wymagana jeśli jest to reklamacja 
Inne jakie: 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dokładny opis objawów uszkodzenia drukarki :  
 
 
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 

Czy problem występuje tylko od czasu do czasu ?                 [ ] TAK                                 [ ] NIE 
□ Dzwonić z wyceną przed naprawą  

UWAGA: 
Prosimy nie dołączać do produktu akcesoriów, chyba że mogą być one niezbędne ze względu na zakres uszkodzenia. Prosimy troskliwie 
zapakować wysyłane produkty, by zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, wstrząsami i zabrudzeniem. Przesyłkę należy 
adresować wyraźnie, nie zapominając o adresie zwrotnym nadawcy. Produkt należy wysłać firmą kurierską DPD na koszt firmy Infodruk 
Systems (Polska). Kuriera zamawiamy dzwoniąc na numer : 22 577 55 55. Podczas odbioru paczki proszę podać dla kuriera nasz numer 
klienta :79532. Paczkę wysyłamy z usługą : standard. Opłaty związane z transportem w obie strony wynoszą tylko 28 zł bez względu na ilość 
wysyłanych do nas paczek. Koszt dostawy zostanie wyszczególniony na fvat po naprawie drukarki. Prosimy o  całkowite wypełnienie 
formularza, umieszczenie daty i potwierdzenie podpisem. Formularz należy dołączyć do wysyłanego produktu. Do każdej sztuki wypełnia się 
oddzielny formularz. 
Sugestie : 
 

INFODRUK SYSTEMS (POLSKA) jest największym dostawcą drukarek OKI w Polsce. Gwarantujemy szybkość i skuteczność w rozwiązywaniu problemów związanych z 
użytkowaniem drukarek igłowych. W naszej pracy wykorzystujemy jedynie oryginalne części zamienne oraz oryginalne materiały eksploatacyjne, dzięki czemu zapewniamy 
najwyższą jakość oferty serwisowej. Pracownicy są szkoleni pod nadzorem Inżynierów Oki. Wysyłając do nas produkt gwarantujmy najniższe ceny .  

___________ 
*   - naprawa w ciągu w ciągu 7 dni (max 12)  
** - naprawa do 24 godzin. Usługa płatna 45 zł bez względu na ilość dostarczonego towaru. 

Data i podpis klienta 
 

             ……………………… 
 (czytelny podpis) 


