
    

   

Wypełniony i podpisany przez KLIENTA zgodnie z zasadami reprezentacji formularz zlecenia usługi 
należy odesłać na adres email: zamowienie@wikapolska.pl. Przesyłkę Produktu należy oznaczyć 
umieszczając numer listu AWIZO otrzymany drogą elektroniczną od WIKA.

Formularz zlecenia usługi
2. Naprawa 1.

 

Wzorcowanie w zakresie akredytacji AP 160  

Informacje o kliencie 

Nazwa Firmy:

Kontakt:

E-Mail:

Adres:

Tel.:

1. Informacja o zakresie naprawy:

Zakres naprawy:

2. Wzorcowanie

Rodzaj wyrobu /
gwint

Nr MediumKlasa 
dokładności 

Informacje dodatkowe o stanie  
technicznym urządzenia 

Powietrze 
Olej1
Woda
Powietrze 

2 Olej
Woda
Powietrze 

3 Olej
Woda
Powietrze 

4 Olej
Woda
Powietrze 

5 Olej
Woda

klienta 
Wymagania/uwagi 
 

Deklaracja wysyłki towarów bezpiecznych

Potwierdzamy, że zgłoszony produkt był już użyciu i został oczyszczony do wysyłki oraz analizy. W przypadku nie potwierdzenia
czystości produktu, towar zostanie odesłany na koszt Kupującego (dotyczy usługi).
Potwierdzamy, że dostarczymy urządzenie w opakowaniu należycie zabezpieczającym wyrób i bez dodatkowych urządzeń
peryferyjnych (dotyczy usługi).

…………………………………………………….
podpis Klienta

Warunki realizacji wysyłki

Zakres wskazań Numer seryjny 



Wyrażam zgodę na przesyłanie przez WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku
(87-800), ul. Łęgska 29/35 informacji handlowych o towarach i usługach drogą elektroniczną poprzez SMS oraz pocztę elektroniczną na
dobrowolnie podane przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym dane kontaktowe.

.....................................................................

podpis Klienta

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia mi oferty handlowej WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Łęgska 29/35 na dobrowolnie podany przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu.

.....................................................................

podpis Klienta

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku
(87-800), ul. Łęgska 29/35. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz kontaktowych. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w ToruniuWIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 78103010900000000051750704 PLNVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegoul. Łęgska 29/35 29103010900000000051750713 EURKRS 000042859087-800 Włocławek, Polska 07103010900000000051750721 USD
NIP 888-02-00-266

Tel. (+48) 54 23 01 100 
Fax (+48) 54 23 01 101 
info@wikapolska.pl  
www.wikapolska.pl 

Numer rejestrowy: BDO 000010442

mailto:nfo@wikapolska.pl
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