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Cena zawiera: koszt materiałów, prac serwisowych oraz dojazd serwisanta do Klienta
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ZABEZPIECZAMY
ENERGIĘ
Przedsiębiorstwo Handlowe ELEM Leszek Wodziński, 45-325 Opole ul. Światowida 6, tel. +48774559702, e-mail: info@elem.com.pl

OFERTA

cena netto PLN

Zakres wykonywanych prac podczas przeglądu:
• wymiana filtrów oleju, paliwa i powietrza (wg zaleceń producenta)
• wymiana oleju silnikowego
• wymiana cieczy chłodzącej*
• sprawdzenie amortyzatorów zespołu
• sprawdzenie akumulatorów i alternatora
• sprawdzenie połączeń silnik + prądnica
• sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego
• sprawdzenie rejestru zdarzeń i błędów w sterowniku i ich weryfikacja
• sprawdzenie stanu baterii (akumulatora) wraz z potwierdzeniem (wydruk lub zdjęcie)
• kontrola układu: paliwowego, smarowania i chłodzenia
• kontrola poprawności działania czujników silnika współpracujących z panelem
kontrolno-pomiarowym
• kontrola i pomiary stanu izolacji przewodów i generatora
• kontrola i pomiary wyłącznika różnicowoprądowego
• sprawdzenie połączeń elektrycznych
• sprawdzenie - regulacja paska
• sprawdzenie działania układów sterowania
• kontrola układu podgrzewania silnika
• próbna praca zespołu na sucho i w miarę możliwości pod obciążeniem
* wymiana nie zawsze jest wymagana (w razie gdy serwisant stwierdzi potrzebę wymiany. zostanie ona wyceniona i przedłożona do akceptacji zlecającemu przegląd.

W przypadku powstania w trakcie prac serwisowych dodatkowych kosztów, które nie były przewidziane przez
wykonawcę w dniu składania oferty, Klient zobowiązuje się do zapłaty powstałej należności.
Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne i podzespoły zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji
producentów podzespołów i części zamiennych.
Gwarancja udzielana Zamawiającemu jest wyłączona w przypadkach:
• stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
• stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
• wykonania naprawy lub modyfikacji urządzenia w okresie gwarancji przez osoby nieupoważnione
Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji
podlegają zużyciu przed upływem okresu gwarancji, m. in. akumulator, grzałka, zasilacz buforowy.
Wszystkie ceny podane w niniejszej ofercie są cenami netto i przy wystawianiu faktury zastanie doliczony podatek VAT.
Odpowiedzialność wykonawcy wynikająca z wykonania usługi lub dostawy zgodnie z niniejszą ofertą nie obejmuje
strat pośrednich, bezpośrednich, utraty produkcji bądź zysku.
Związanie ofertą:
1. Przyjęcie niniejszej oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści uważa się za nową ofertę
2. Niniejsza oferta nie stanowi podstawy do wzajemnych roszczeń prawnych i finansowych dla żadnej ze stron. Wzajemne zobowiązania
powstają w wyniku pisemnego, złożonego przez Państwa zamówienia i potwierdzenia przez P. H. ELEM Leszek Wodziński ostatecznych
warunków reali-zacji w formie pisemnej lub obustronnego podpisania stosownej umowy.
ZGODA KLIENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „ELEM” Leszek Wodziński z siedzibą w (45-235) Opolu, ul. Światowida 6, NIP: 7540013961, REGON:
530918905.
2. Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowe „ELEM” Leszek Wodziński z siedzibą w (45-235) Opolu, ul. Światowida 6.
3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja usług serwisowych, polegających na przeglądzie, naprawie lub uruchomieniu agregatów prądotwórczych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na wykonanie usługi serwisowej przez Przedsiębiorstwo Handlowe „ELEM” Leszek Wodziński z siedzibą
w Opolu. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji przez firmę P.H. „ELEM” Leszek Wodziński złożonego przez Panią/Pana zlecenia na wykonanie
usługi serwisowej.
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