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УГОДА
 

Увага! Здача обладнання в ремонт підтверджує вашу згоду з умовами 
виконавця цієї квитанції. 
Видача обладнання здійснюється тільки за пред'явленням даної приймальні 
квитанції. Уважно прочитайте умови виконавця. Здача обладнання в ремонт 
підтверджує згоду клієнта з нижчепереліченими пунктами. 
Устаткування за згодою клієнта прийнято, без розбирання і перевірки 
несправностей, без перевірки внутрішніх пошкоджень. 
Клієнт згоден, що всі несправності і внутрішні пошкодження, які можуть бути 
виявлені в обладнанні при технічному обслуговуванні, виникли до здачі 
обладнання за даною квитанцією. 

 
1. Вартість всіх послуг не гарантійного ремонту будуть озвучені до початку 
ремонту, за Вашою згодою на оплату, щоб уникнути конфліктних ситуацій. 
Точна вартість може бути озвучена після проведення діагностики. 

 
2. Обладнання приймається в сервіс в чистому вигляді і по можливості в 
повній комплектації. 
3. У разі здійснення ремонту - ДІАГНОСТИКА проводиться БЕЗКОШТОВНО, 
в разі відмови від ремонту - ДІАГНОСТИКА оплачується. 
4. У разі втрати інформації з носія клієнта претензії не приймаються. Клієнту 
необхідно самостійно робити резервні копії даних, або попереджати майстрів 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ про необхідність збереження даних, тому що при деяких 
роботах втрати інформації не уникнути. 
5. Гарантія надається тільки на деталі і послуги, зазначені в документі, який 
видається клієнту по закінченню всіх робіт. При пошкодженні гарантійних 
пломб претензії не приймаються! 
6. Термін зберігання обладнання становить 30 днів з дня повідомлення 
клієнта про готовність ремонту. Після закінчення терміну - буде проводиться 
платне зберігання обладнання. По закінченню терміну в 90 днів обладнання 
буде утилізовано. Рішення з даного питання приймається сервісом 
самостійно, без повідомлення клієнта. 
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