Formularz zlecenia usługi serwisowej
(pierwsze uruchomienie i szkolenie / przegląd okresowy - konserwacja / przegląd generalny)
DATA WPŁYWU:

NR ZLECENIA KESSEL:

1. Zleceniobiorca
Kessel Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce,
NIP 525-22-81-426, KRS 0000180062, Tel.:+48 71 306 50 51/52, E-mail: zlecenia_serwis@kessel.pl

W celu realizacji zlecenia serwisowego wymagane jest podanie kompletnych danych.

2. Dane obiektu, adres wykonania usługi:
dom jednorodzinny ____, budynek wielorodzinny ____, budynek biurowy ____, budynek przemysłowy ____, publiczny ____, inne ____,

Nazwa obiektu :
Ulica

:

Numer:

Miejscowość :

Kod pocztowy:

Osoba kontaktowa :
E-mail*

:

Telefon:

3. DYSTRYBUTOR / Zleceniodawca - prawny przedstawiciel Nabywcy usługi dla danego zlecenia
(w przypadku pierwszego uruchomienia, jeśli usługa jest wykupiona, wymagany załącznik w postaci oferty handlowej z uzgodnionymi cenami)

Nazwa Firmy :
Osoba kontaktowa:
Ulica

:

Numer :

Miejscowość :

Kod pocztowy :

E-mail

:

Telefon :

UWAGA! Późniejsze zmiany danych do faktury po jej wystawieniu są odpłatne, koszt 50 zł netto.

4. Nabywca - dane do faktury
Nazwa Firmy :
Numer NIP

:

Ulica

:

Numer :

Miejscowość :

Kod pocztowy :

E-mail

:

Telefon :

E-mail do przesłania faktury elektronicznej :

Czy Nabywca jest podatnikiem VAT? TAK _____, NIE _____
5. Adres do korespondencji
Nazwa Firmy :
Ulica

:

Numer :

Miejscowość :

Kod pocztowy :

E-mail

:

Telefon :

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej akceptujemy przesyłanie, w tym udostępnianie,
faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie elektronicznej od niżej wskazanego Wystawcy faktury: Zleceniobiorcy wymienionego w punkcie 1
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Formularz zlecenia usługi serwisowej
(pierwsze uruchomienie i szkolenie / przegląd okresowy - konserwacja / przegląd generalny)
Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej
1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail:
zlecenia_serwis@kessel.pl
2. Zleceniodawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest podany w punkcie 3.
3. W razie zmiany adresu e-mail Zleceniodawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
4. Wystawca oświadcza, że formatem faktury w formie elektronicznej jest plik PDF (Portable Document Format).
5. Wycofanie oświadczenia na przesyłanie faktur w formie elektronicznej może nastąpić począwszy
od miesiąca następnego po dostarczeniu pisemnej informacji.
6. Oświadczenia odnośnie jej wycofania należy przesyłać w formie pisemnej skanem za
pośrednictwem poczty: zlecenia_serwisl@kessel.pl lub listownie na adres siedziby firmy Kessel Sp. z o.o.
7. W przypadku problemów technicznych w przesyłaniu faktur w formie elektronicznej
dopuszcza się ich dostarczenie w formie papierowej na adres podany punkcie 5.

Niniejszym potwierdzam zlecenie wykonania poniżej wybranych i wyszczególnionych usług:

 Pierwsze uruchomienie i Szkolenie  Przegląd okresowy - konserwacja  Przegląd generalny
 Proszę o przesłanie umowy na przeglądy okresowe - konserwacje
L.p.

Numer
katalogowy
urządzenia

Nazwa urządzenia

Numer
usługi

Liczba urządzeń
jeśli ten sam
model

Cena zł
netto *²

Miejsce
zabudowy

*¹

1.
2.
3.
4.
5.
*¹Miejsce zabudowy: proszę wybrać odpowiednio i zapisać: 1, 2,lub3( m) w nawiasie podać głębokość w metrach.
1.
Budynek, na płycie podłogi.
2.
Studzienka, pod płytą podłogi lub w ziemi, mniej niż 1 m głębokości zabudowy.
3.( m) Studzienka (głębokość w metrach) pod płytą podłogi lub w ziemi, gdy więcej niż 1 m głębokości zabudowy.
*² Szczegółowy opis usługi można znaleźć poprzez wyszukiwarkę na stronie www.kessel.pl
Ogólne warunki sprzedaży podane są na stronie www.kessel.pl
Dodatkowy czas pracy wynikły z utrudnionych warunków, konieczności wykonania dodatkowych prac nie objętych wyceną oraz
innych czynników powstałych z przyczyny niezależnej od Zleceniobiorcy będzie doliczony do usługi zgodnie ze stawką podaną w
cenniku.
Niniejsze zlecenie serwisowe oraz powiadomienia odbywają się na podstawie obowiązujących w danym momencie Ogólnych Warunków Sprzedaży
firmy KESSEL Sp. z o.o. oraz poniższego zobowiązującego uzgodnienia na temat ochrony danych.
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych partnerów dystrybucyjnych, klientów końcowych i użytkowników końcowych, które zostaną
podane firmie KESSEL Sp. z o.o. w ramach tego formularza zlecenia serwisowego, podmiot udostępniający informacje w sposób możliwy do
udokumentowania zapewnia, że w tym celu istnieje wymagana podstawa prawna zgodnie
z RODO, np. umowa/zlecenie lub pozwolenie wydane dla firmy KESSEL Sp. z o.o.
Zleceniodawca jest poinformowany o przekazywaniu jego danych osobowych do KESSEL Sp. z o.o. i wyraża zgodę na przetwarzanie danych w
sposób następujący:
Wyrażam zgodę, aby w celu sporządzenia raportu serwisowego i powiadomienia moje dane osobowe były przetwarzane przez firmę KESSEL Sp. z
o.o. Używanie moich danych osobowych do innego celu nie będzie miało miejsca. Następujące dane osobowe będą przetwarzane: nazwisko, imię,
adres, numer telefonu, adres email, numer faksu, adres do rachunku, dane techniczne urządzenia, zdjęcia urządzenia.
Szczegółowe warunki ochrony danych osobowych prowadzonych przez firmę KESSEL Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, zgodnie z
RODO zamieszczono na stronie www.kessel.pl

Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna i że tę zgodę mogę w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody skieruję
na adres zlecenia_serwis@kessel.pl. W przypadku odwołania zgody nie będę mógł skorzystać w przyszłości z kontynuacji
świadczeń wynikających z niniejszego raportu serwisowego.
Zlecenie należy przesłać na adres Zleceniobiorcy lub e-mail: zlecenia_serwis@kessel.pl

Miejscowość

Data

Imię Nazwisko (czytelnie)
Podpis i pieczęć
(Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy )
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