22656 NOWA WIEŚ ,

serwis.nowa@nijwa.com.pl

OD:

TEL.: 24 35 70 210,

KOM.: 723 999 516

Miejscowość……..……….……………….., dnia:…………………

-----------------------------------------------------------------------------------------Nazwa firmy (właściciela / użytkownika)

-----------------------------------------------------------------------------------------Adres

-----------------------------------------------------------------------------------------NIP

DO: Nijhof – Wassink Sp. z o.o.
ul. Holenderska 3, 99-300 Kutno, NIP: PL7750001935

VOLVO ACTION SERVICE Belgia: 00 800 321 12 01
DOTYCZY:
Dane samochodu: Marka:…………………….., Nr rejestracyjny: ………….……………., Nr ramy:…….…………….……..……..
Miejsce awarii:

Kraj: …….…….……………..., Lokalizacja pojazdu: ……………………………………………….……….…..……

Zauważone objawy: ……………………………………………….………………………….…………………………………………….
Telefon do kierowcy: ………………………………………………………………………………………………………………………
Limit gwarancji płatności - : ………………………………….. PLN

+ VAT,

WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI PŁATNOŚCI
Działając w imieniu wskazanego w nagłówku właściciela/użytkownika opisanego powyżej samochodu, w związku z jego awarią, zwracam się z
wnioskiem o udzielenie gwarancji płatności, do wskazanego limitu gwarancji, pierwotnego lub podwyższonego oraz zlecam usługę pośrednictwa w
zleceniu naprawy realizowanej w ramach systemu Volvo Action Service (dalej VAS) przez zagraniczny serwis naprawiający. Upoważniam tym
samym Nijhof Wassink sp. z o.o. do dokonania w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu i na jego rzecz oraz jego ryzyko wszystkich
czynności związanych ze zleceniem zagranicznemu serwisowi naprawiającemu działającemu w ramach VAS naprawy samochodu.
Zobowiązuje się do zwrotu Nijhof Wassink sp. z o.o. pokrytych przez tę spółkę, jako gwaranta płatności pełnych kosztów naprawy oraz wszelkich
kosztów dodatkowych, w tym kosztów administracyjnych, kosztów holowania, dojazdu mechanika i samochodu serwisowego, otwarcia serwisu oraz
utylizacji do wartości podanego powyżej limitu gwarancji płatności oraz uregulowania opłaty manipulacyjnej. Przyjmuję do wiadomości, że zależnie
od regulacji obowiązujących w kraju gdzie ma miejsce naprawa, cena usługi określona limitem gwarancji płatności może zostać powiększona o
obowiązujący lokalnie podatek VAT. Oświadczam, że znam i akceptuję ceny towarów i usług wchodzących w zakres naprawy. Zobowiązuję się do
zwrotu należności za naprawę oraz kosztów dodatkowych i uregulowania opłaty manipulacyjnej zgodnie z otrzymaną fakturą wystawioną przez
Nijhof - Wassink sp. z o.o. w wyznaczonym terminie, niezależnie od reklamacji czy wszelkich ewentualnych sporów z serwisem naprawiającym.
Jednocześnie oświadczam, że znam i w pełni akceptuje następujące warunki:
a)
podmiotem realizującym naprawę oraz odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie usługi jest zagraniczny serwis naprawiający działający
w ramach VAS
b)
Nijhof Wassink sp. z o.o. pełni wyłącznie rolę gwaranta płatności pośredniczącego w zleceniu naprawy i tym samym nie ponosi
odpowiedzialności za naprawę, ostateczną wysokość kosztów naprawy i przekroczenie limitu gwarancji płatności
c)
zmiana limitu gwarancji wymaga uprzedniej zgody Nijhof Wassink sp. z o.o. przy czym podwyższenie kosztów naprawy powyżej
pierwotny limit wymaga akceptacji reprezentowanego przez mnie podmiotu.
d)
w przypadku reklamacji usługi wykonanej przez serwis naprawiający, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej do właściwego
serwisu naprawiającego, działającego w ramach VAS niezwłocznie, pisemnie, za pośrednictwem Nijhof Wassink najpóźniej w terminie 14
dni od wystawienia faktury.

Osoba zlecająca: (imię nazwisko i podpis) …….………………………………………………… nr tel …………………………..
_______________________________________________________________________________________________________
W związku z rozszerzeniem zakresu naprawy i zwiększeniem jej kosztów, dokonanym za akceptacją reprezentowanego przeze mnie podmiotu.
niniejszym zwracam się o podwyższenie limitu gwarancji płatności:

Podwyższony limit gwarancji płatności (1) - : ………………………………….. PLN

+ VAT,

Osoba zlecająca: (imię nazwisko i podpis) …….………………………………………………… nr tel …………………………..

