F.P.H.U. „MAJEROWIE” S.C.
E. S. G. Majer
Ul. Kościuszki 41, 42-160 Krzepice
NIP 574-191-71-25; Regon 152149359
Tel. 34/ 317 51 76; kom. 509 280 602

KARTA GWARANCYJNA NR ……………………………………………………………………………….
F. P. H. U. MAJEROWIE s.c. udziela 5 – letniej gwarancji na ochronę przed korozją perforacyjną, zachowanie
właściwości fizycznych materiału wsadowego oraz przyczepność powłok organicznych wyrobów stalowych z blach:
*powlekanych powłoką organiczną POLIESTER STANDARD POŁYSKOWA, przeznaczonych na pokrycia dachowe i
okładziny ścienne.
Dane kupującego
Imię i nazwisko:
Adres:
Miejsce montażu:
Dane dotyczące wyrobu
Profil:

Kolor:

Grubość:

Ilość:

Nr ZK:

Nr faktury Majerowie:

Data:

Dane dotyczące wykonawcy:
Imię i nazwisko/ pieczęć firmy:

Okres montażu:

Data i podpis wykonawcy lub osoby odpowiedzialnej za
montaż:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji
oraz instrukcją dotyczącą transportu, składowania,
obróbki oraz konserwacji blach

Data i podpis Klienta

Data, podpis i pieczęć Sprzedającego

Dokument gwarancyjny należy dostarczyć do Producenta w terminie 14 dni od daty zakończenia montażu.

KARTA GWARANCYJNA NR ……………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko/ adres Klienta:
Miejsce montażu:
Nr faktury Producenta:

Nr dokumentu wydania z magazynu:

Imię i nazwisko/ firma wykonawcy:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji
oraz instrukcją dotyczącą transportu, składowania,
obróbki oraz konserwacji blach

Okres montażu:
Data i podpis wykonawcy lub osoby odpowiedzialnej za
montaż:
Data i podpis Klienta
Administratorem zebranych danych jest F. P. H. U. MAJEROWIE s. c. z siedzibą w Krzepicach. Podanie danych zawartych w
formularzu jest dobrowolne, lecz bez ich podanie niemożliwe staje się dokonanie zakupów i dalsza obsługa
posprzedażowa. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania do zawarcia umowy z F. P. H. U. MAJEROWIE s.
c. oraz wykonywania tej umowy, a w tym usługi posprzedażowej (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i
mogą być przekazywane podmiotom trzecim – dostawcom F. P. H. U. MAJEROWIE s. c. – w związku i na potrzeby
prowadzonych postępowań reklamacyjnych.
Dane przechowywane będą do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z F. P. H. U.
MAJEROWIE s. c. umowy.
Każdemu przysługuje prawo uzyskania wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także
żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

TABELA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH POKRYCIA DACHOWEGO – POŁYSK
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