
(Назва компанії ) 

 

Заява про надання послуг 

 

      Замовник   

           В особі         

           Посада 

        Телефон 

Email   

Передав для ремонту наступне обладнання: 

Виробник  

Модель  

Серійний номер  

Комплект  

Детальний опис несправностей: 

 

 

Умови передачі обладнання в ремонт: 

 Обладнання приймається тільки в чистому вигляді. 

 Обладнання може бути передано в ремонт, як особисто представником Замовника, так і службою доставки «Нова Пошта». Адреса 
відділення: м. Київ, склад №6, отримувач – ТОВ БЮЛІНГ ІНК ЮА. 

 При передачі обладнання представником Замовника необхідно мати при собі заповнений  оригінал даної заяви, завірений мокрою 
печаткою Замовника. 

 При пересиланні обладнання службою доставки «Нова Пошта», потрібно додати заповнений оригінал Заяви, завірений підписом та 

печаткою Замовника. При цьому номер транспортної накладної потрібно відправити на електронну пошту service@buelinginc.com 

або SMS на номер +38 067 584 28 73 

 Затрати по доставці обладнання в сервісний центр сплачує Замовник. 

Умови ремонту та зберігання обладнання: 

 Обладнання приймається, як в гарантійний так і не гарантійний ремонт. 

 Діагностика обладнання відбувається не більше 5-ти днів з моменту надходження обладнання до сервісного центру. 

 Ремонт обладнання становить від 1 до 14 днів з моменту надходження обладнання в сервісний центр, при наявності всіх комплектуючих. 

 У разі відмови від проведення ремонтних робіт, а також у випадках, по результатам діагностики, які признані не гарантійними, Замовник 
зобов’язується сплатити послуги діагностики. Без попередніх домовленостей, вартість діагностики становить 750 грн. З НДС. 

 Видача обладнання відбувається тільки після отримання оплати за проведені ремонтні роботи та запасні частини, за винятком гарантійних 
випадків. 

 Гарантія на виконані роботи складає 3 місяці. 

Сервісний центр не несе відповідальності за: 

 Додаткове обладнання та частини, які не внесені в Заяву на надання послуг. 

 Зовнішні дефекти та пошкодження, не вказані в Заяві на надання послуг. 

 
 
Обладнання передав_____________________________   

Місце печатки  (П.І.П.,  підпис) 

 
Дата ____________________       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛІНГ ІНК ЮА  
Україна, 04128, м. Київ, вул. Академіка Тополева 17-Ж 
+38 067 679 34 97 офіс 
+38 067 584 28 73 сервіс 
 
service@buelinginc.com 
office@buelinginc.com 
www.buelinginc.com 
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