
Data zgłoszenia:

 ZGŁOSZENIE URZĄDZENIA DO SERWISU Data stwierdzenia usterki:

o gwarancja paragon

 naprawa odpłatna
żądanie:

faktura

 przedsprzedaż
Szacowany koszt 
naprawy: ............................

naprawa

wymiana

inne: karta gwarancyjna

umowa z operatorem

inne:

 pudełko ładowarka kabel do ładowarki zestaw słuchawkowy kluczyk inne: 

  

  

  

 krótko trzyma

 nie ładuje się

 nie czyta karty SIM  nie odtwarza muzyki

Ważna informacja !

Data, podpis i pieczątka Punktu Data i podpis Klienta

2. Kopia zapasowa winna być sporządzana przez użytkownika we własnym zakresie. Istotne dane winny być dodatkowo przechowywane na innym niż telefon, modem czy tablet urządzeniu lub karcie pamięci. W szczególności kopia zapasowa winna 

być sporządzona przez użytkownika przed przekazaniem telefonu lub innego urządzenia do serwisu.

3. Informujemy, iż w trakcie dokonywania czynności serwisowych, naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego telefonu lub innego urządzenia mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane) w 

danym telefonie lub urządzeniu. 

4. Biorąc pod uwagę charakter treści i danych przechowywanych (zapisanych) w telefonach i innych urządzeniach (dane osobowe, poufne dane Klientów, inne dane objęte ochroną na podstawie przepisów prawa), Foster Technologies może podjąć, 

za wyraźną pisemną zgodą Klienta, próbę zachowania treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu w celu ich odtworzenia w telefonie lub innym urządzeniu, po zakończeniu czynności serwisowych. Foster 
Technologies zastrzega, że nie gwarantuje, iż odtworzenie treści lub danych, o których mowa powyżej będzie skuteczne lub technicznie możliwe.

5. Foster Technologies nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika telefonu lub innego urządzenia przekazanego do serwisu Foster Technologies, powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

– treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym telefonie lub urządzeniu – w trakcie wykonywania czynności serwisowych. 

*Potwierdzam zapoznanie się z „Ważnymi informacjami” dotyczącymi konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu, ryzyka uszkodzenia 

treści i danych w trakcie dokonywania czynności serwisowych oraz zasad odpowiedzialności w tym zakresie.

UWAGA! Pozostawienie telefonu w serwisie oznacza akceptację regulaminu zawartego na stronie www.fostertechnologies.pl. Serwis nie odpowiada za akcesoria przytwierdzone na stałe do telefonu w tym: szkła, bryloczki, naklejki i inne nie 
będące częścią oryginalnego zestawu

Dokładny opis usterki sprzętu:

Data i podpis Klienta

1. Informujemy o konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych dla użytkownika treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu (takim jak modemy, tablety etc).

 zrywa połączenia

DODATKOWE UWAGI / OPIS USTEREK CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA USTEREK

 okresowa (występują czasami)

 stała (występują nieustannie)

DOTYCZY URZĄDZEŃ INNYCH NIŻ SMARTFON:

 gubi zasięg  widoczne linie/pasy/piksele  brak sygnalizacji połączenia 

przychodzącego

 zakłócenia (np. szumy) 

podczas połączenia

 nie działa ładowarka

 wyłącza się  nie działa panel dotykowy  nie działa kabel od 

ładowarki pęknięty  nie słychać Klienta

akcesoria:

 nie uruchamia się  nie wyświetla obrazu  brak dźwięku  nie słychać rozmówcy  nie działają słuchawki

USTERKI URZADZENIA

urządzenie: wyświetlacz: dźwięk: połączenia: bateria:

ramka / obudowa: porysowana  pęknięta obita

inne: 

 hasło:

pokrywa baterii: porysowana  pęknięta obita

STAN WIZUALNY URZĄDZENIA KOD BLOKADY EKRANU

panel dotykowy / wyświetlacz: porysowany  pęknięty  wzór

Operator: Numer SN**: 

* Numer IMEI składa się z 15 cyfr i (w zależności od modelu) znajduje się: pod baterią (na tabliczce znamionowej), na pokrywie baterii lub na szufladce od karty SIM. Dodatkowo w telefonie numer IMEI można sprawdzić 

wybierając na klawiaturze numerycznej kod *#06# 

** Numer SN składa się z kombinacji cyfr oraz liter i w większości urządzeń znajduje się na pudełku

ZAŁĄCZONE AKCESORIA

DANE SMARTFONA

Producent: Numer IMEI*:

Model: 

Adres email: fosttech@gmail.com Adres email:

RODZAJ ZGŁOSZENIA ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

Kod pocztowy: 01-932 Kod pocztowy:

Miejscowość: Warszawa Miejscowość: 

Telefon kontaktowy:  888 14 16 18 Telefon kontaktowy:

DANE PUNKTU DANE KLIENTA

Nazwa: Foster Technologies Biuro Imię i nazwisko:

Adres: Estrady 86 Adres:




