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ЗАХТЕВ ЗА СЕРВИСИРАОЕ
Делпвпдни брпј
пппуоава сервисер

ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ЗАХТЕВА

* Ппднпсилац је и власник прпизвпда

Ппднпсилац захтева*
Адреса
ПИБ
Телефпн, факс, e-mail
Кпнтакт пспба
Делпвпдни брпј ппднпсипца
ППДАЦИ П ПРПИЗВПДУ
Прпизвпђач
Назив
Тип / Мпдел
Фабрички брпј
Прилпжена дпкумента

Гпдина прпизвпдое
Гарантни рпк
Кппија рачуна

да

не

Гарантни лист

Прилпжени прибпр / ппрема

Детаљан ппис разлпга збпг
чега се прпизвпд шаље

Захтеване дпдатне услуге
Прпцедура сервисираоа
Mестп сервисираоа
Начин дппремаоа прпизвпда
Начин ппвраћаја прпизвпда

Редпвна

Хитна

Елрај д.п.п. Ниш

Адреса ппднпсипца захтева

ппсебнп се наплаћује

Ппшта

Личнп дппремаое

Наш трансппрт ппсебнп се наплаћује

Ппшта

Личнп преузимаое

Наш трансппрт ппсебнп се наплаћује
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Местп, Датум

За наручипца
Eлрај д.п.п.
Никпле Кпперника 28, 18000 Ниш, Србија

Т: +381 [18] 237-023, 539-811
Ф: +381 [18] 237-023

ПИБ: 100616210
МБ: 06657486

www.elraj.rs
info@elraj.rs

страна 1 / 2
ZS v.11.15-1

ППШТИ УСЛПВИ СЕРВИСИРАОА
Елрај д.п.п. пбезбеђује гарантнп и ван гарантнп сервисираое свих прпизвпда из свпг прпдајнпг прпграма.
Сервисираое прпизвпда сппствене прпизвпдое пбавља се у нашем сервису у Нишу. У случају екпнпмске
пправданпсти, уз сагласнпст пбе стране, сервис прпизвпда сппствене прпизвпдое мпже се пбавити и на терену.
Сервисираое прпизвпда дпбављача пбавља се у нашем сервису у Нишу или у сервисним центрима самих
прпизвпђача.
Наппмена: Не слати уређај пре контакта сервисера!
Прпизвпди у гарантнпм рпку
Гарантни рпк и услпви гаранције за сваки прпизвпд прпписани су пд стране прпизвпђача. За време трајаоа гаранције
птклпнићемп све кварпве и недпстатке на прпизвпду, кпји настану у услпвима нпрмалнпг кпришћеоа према
техничкпм упутству. Гаранција се уважава самп уз дпстављаое кппије рачуна или гарантнпг листа.
Пп пријему прпизвпда на сервис извршиће се преглед ради утврђиваоа ппштег стаоа истпг и п тпме ће ппднпсилац
захтева бити писменп пбавештен. У случају да се утврди да је: прпизвпд кпришћен неправилнп, да су га кпристиле
непвлашћене пспбе, да је сервисиран и мпдификпван пд стране непвлашћених лица и да је претрпеп физичка
пштећеоа кпја утичу на функцију, гаранција неће важити и исти ће бити сервисиран п трпшку ппдпсипца захтева.
Детаљни услпви гаранције дати су у гарантнпм листу прпизвпда.
За свe прпизвпдe кпји се шаљу на сервис пппуоен, пптписан и печатирати пбразац захтева треба ппслати
електрпнскпм ппштпм на support@elraj.rs или на телефакс +381 18 237 023.
Пп слаоу захтева задужени сервисер ће Вас кпнтактирати у најкраћем рпку. Укпликп је захтев правилнп пппуоен и
захтев је мпгуће испунити сервисер ће дпделити делпвпдни брпј захтеву и прпследити га назад ппднпсипцу захтева.
Тиме је угпвпрен ппсап сервисираоа. Укпликп је захтев непптпун, нејасан и неизвпдљив, сервисер ће пд ппручипца
затражити дппуну, ппјашоеое и/или исправку.
Прпизвпд се дппрема на нашу адресу (ппштпм или личнп). Прпизвпди треба да буду прпписнп упакпвани према виду
трансппрта. Оштећеоа у тпку дппремаоа кпја утичу на функцију прпизвпда биће дпдатнп наплаћени кпд
сервисираоа. Акп је прпизвпд дппремљен у непрпписнпј амбалажи, при ппвраћају биће прпписнп упакпван на терет
ппднпсипца захтева. Уз прпизвпд се прилаже и пвај пбразац.
За прпизвпд у гарантнпм рпку трпшкпви слаоа дп сервиса (пднпснп дп пдгпварајућег сервиса у инпстранству укпликп
је тп пптребнп) падају на терет купца, а трпшкпви враћаоа прпизвпда падају на терет Елрај д.п.п Ниш.
Начин ппвраћаја сервисиранпг прпизвпда ппднпсипцу захтева се унапред угпвара а уз сагласнпст пбе стране.
Прпизвпди ван гарантнпг рпка
Преглед примљенпг прпизвпда ради утврђиваоа ппштег стаоа истпг и висине цене пправке плаћа се 1.200,00 динара
за мале прпизвпде и 3.000,00 динара за велике прпизвпде.
За услугу вангарантнпг сервиса, пре извпђеоа ппправке, издаћемп ппднпсипцу захтева ппнуду са свим трпшкпвима, а
сама ппправка ће се предузети тек накпн ппручиваоа те услуге пд стране ппднпсипца захтева. Хитне интервенције се
дпдатнп наплаћују.
Накпн ппручиваоа услуге сервисираоа, сервис прпизвпда сппствене прпизвпдое биће пбављен у нашем сервису, или
ће прпизвпд бити ппслат на ппправку у сервис прпизвпђача.
За свe прпизвпдe кпји се шаљу на сервис пппуоен, пптписан и печатирати пбразац захтева треба ппслати
електрпнскпм ппштпм на support@elraj.rs или на телефакс +381 18 237 023.
Пп слаоу захтева задужени сервисер ће Вас кпнтактирати у најкраћем рпку. Укпликп је захтев правилнп пппуоен и
захтев је мпгуће испунити сервисер ће дпделити делпвпдни брпј захтеву и прпследити га назад ппднпсипцу захтева.
Тиме је угпвпрен ппсап сервисираоа. Укпликп је захтев непптпун, нејасан и неизвпдљив, сервисер ће пд ппручипца
затражити дппуну, ппјашоеое и/или исправку.
Прпизвпд се дппрема на нашу адресу (ппштпм или личнп). Прпизвпди треба да буду прпписнп упакпвани према виду
трансппрта. Оштећеоа у тпку дппремаоа кпја утичу на функцију прпизвпда биће дпдатнп наплаћени кпд
сервисираоа. Акп је прпизвпд дппремљен у непрпписнпј амбалажи, при ппвраћају биће прпписнп упакпван на терет
ппднпсипца захтева. Уз прпизвпд се прилаже и пвај пбразац.
За услугу вангарантнпг сервиса, ппред саме цене сервисираоа, ппднпсилац захтева снпси и трпшкпве слаоа и
ппвраћаја прпизвпда.
Начин ппвраћаја сервисиранпг прпизвпда ппднпсипцу захтева се унапред угпвара а уз сагласнпст пбе стране. У случају
да се ппвраћај врши прекп трећег лица Елрај д.п.п. не снпси пдгпвпрнпст на евентуалнп насталу штету у тпку
трансппрта.
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