Regulamin serwisu SKORPIO
Pozostawienie sprzętu w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.
1. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe.
2. Odebranie sprzętu możliwe jest tylko i wyłącznie po okazaniu przez klienta wydanego
pokwitowania.
3. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie na podstawie dowodu
tożsamości przez właściciela. Właścicielem zwana jest osoba, której dane widnieją na
pokwitowaniu.
4. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie.
5. Serwisy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
6. Po odejściu od kasy Firma SKORPIO nie przyjmuje reklamacji z usterkami
niewymienionymi przez klientów lub uszkodzeń mechanicznych.
7. Na usługi serwis udziela 1-miesięcznej gwarancji. Gwarancja ta nie dotyczy działania
systemu operacyjnego oraz pozostałego oprogramowania.
8. Firma SKORPIO jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku
używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem tj.:
• uszkodzenia powstałego w wyniku dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
• uszkodzeń mechanicznych,
• uszkodzeń wynikłych z braku konserwacji sprzętu (np. zakurzone elementy),
• losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (np. klęski
żywiołowe).
9. Za sprzęt pozostawiony w serwisie i nieodebrany w przeciągu 1 miesiąca od
poinformowania przez serwis klienta, że należy go odebrać, pobierana jest opłata
magazynowa w wysokości 1 zł (netto) za każdy 1 dzień magazynowania.
10. Po upływie 3 miesięcy, nieodebrany z serwisu sprzęt jest uznawany za porzucony przez
właściciela i ulega przepadkowi w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na
podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.
11. Oględziny sprzętu dotyczą wyłącznie usterki podanej przez klienta.
12. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o innych objawach niż
zgłoszonych przez klienta.
13. Serwis i informuje, że przypadku napraw sprzętu związanych z BGA (tj. z użyciem
nagrzewnicy) oraz po ingerencji cieczy może on ulec całkowitemu uszkodzeniu i okazać się
nienaprawialny.
14. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto.
15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się w powierzonym sprzęcie
będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
16. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
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