Formularz zgłoszenia naprawy
(prosimy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami i zapoznać się ze STR. 2 tego formularza)

Imię i nazwisko:
Adres do wysyłki (ulica + kod pocztowy/miasto):
Dane do faktury (NIP firmy):
Urządzenie:
Opis usterki:

Wzór blokady ekranu / PIN
Połącz cyfry strzałkami w kolejności wzoru odblokowania

Dane Xiaomi (opcjonalne)

1

2

3

ID/Login:

4

5

6

Hasło:
Nick z forum miuipolska.pl (opcjonalne):

7

8

9

lub wpisz poniżej kolejno cyfry wzoru np.: 1,5,6,8,7 lub PIN

……………………………..

Nr telefonu (kontaktowy - wymagany przez kuriera!):
E-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Serwis MiCenter z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Jackowskiego 57D w celu naprawy telefonu, a także związanej z nią komunikacji. Serwis oświadcza, że po
dokonaniu naprawy w/wym. dane osobowe zostaną zniszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgadzam się na wykonanie usługi bez zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Naprawy oraz przyjmuję do
wiadomości, że utracę prawo do odstąpienia od Umowy Naprawy z chwilą jej wykonania przez Serwis MiCenter.
Data…………………

Podpis:…………………………………….

Informacje dotyczące serwisu i wysyłki (prosimy nie drukować tej strony)
•

naprawy realizowane są w terminie od 2 do 21 dni (z wyjątkiem konieczności oczekiwania na dostawę części)

•

instalacja oprogramowania od 1 do 7 dni (z wyjątkiem konieczności oczekiwania na odblokowanie
bootloadera jeśli to wymagane)

•

wymiany ekranów 1-7 dni

•

na naprawę udzielana jest 3-miesięczna lub 6-miesięczna gwarancja obejmująca także wady fabryczne
wyświetlaczy LCD

•

adres e-mail wymagany jest do przesłania rachunku/faktury

•

w przypadku chęci otrzymania faktury VAT na firmę wystarczy podać NIP

•

płatność za usługę realizowana jest po naprawie na podstawie otrzymanego rachunku (bezgotówkowo)

•

prosimy w tytule płatności za naprawę wpisywać nr faktury

•

wypełniony i wydrukowany formularz należy załączyć do paczki z urządzeniem

•

klient zobowiązany jest wykonać kopię wszelkich danych na telefonie przed wysłaniem do serwisu.

•

podanie wzoru/hasła do blokady ekranu jest konieczne w przypadku naprawy z wymianą/naprawą
podzespołów urządzenia. Serwis po naprawie przeprowadza diagnostykę systemu w MIUI.

Jak zapakować telefon?

•

Urządzenia należy wysłać do serwisu w oryginalnym pudełku Xiaomi zapakowane jedynie w kopertę
bąbelkową lub małe pudełko. Fabryczne pudełka są bardzo wytrzymałe.

•

Prosimy, aby nowe modele np. MI8 wysyłać w komplecie z kartonowymi przekładkami w pudełku.

•

Preferowane metody wysyłki: kurierzy UPS/DPD/DHL i Poczta Polska.

•

Prosimy wysyłać urządzenia bez kart SIM, ładowarek, kabli i futerałów.

•

Prosimy nie pakować urządzeń w duże pudełka po butach czy wiertarce.

•

Prosimy wyłączyć o ile to możliwe alarmy i budziki, a telefony wysyłać naładowane i wyłączone.

•

Prosimy o ile to możliwe przywrócić ustawienia fabryczne (w przypadku napraw LCD), a także domyślny
motyw systemu.

Adres wysyłki do MiCenter:
MiCenter
Jackowskiego 57/D (1 p.)
51-665 Wrocław
+48 780 080 521 (pn. -pt. 9:30-15:30)
serwis@micenter.pl
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