Data i miejsce wystawienia

Zlecenie serwisowe nr…………………….
Zleceniobiorca:

MARIAN KISIEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Górno 88, kod pocztowy:
26-008, NIP: 6570078404.

Zleceniodawca:
Nazwa urządzenia:
Nr seryjny/rejestracyjny urządzenia:
Uszkodzenie zgłoszone przez klienta:
Zlecony zakres usług:
L.P.
1
2
3
4

Nazwa

Ilość h/km

Dojazd
Transport
Diagnostyka
Robocizna

Cena netto za h/km
1,30
4,47

Cena netto

89,43

Wykaz niezbędnych części:
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Nazwa

Ilość

Zleceniobiorca po dokonaniu diagnostyki w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia niniejszego zlecenia przedstawi Zleceniodawcy telefonicznie bądź za
pośrednictwem poczty elektronicznej przewidywany koszt naprawy urządzenia.
Przystąpienie do wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę nastąpi po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zleceniodawcę.
Zleceniodawca zobowiązany jest zaakceptować kosztorys w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego zlecenia. W przypadku braku akceptacji kosztorysu
Zleceniodawca zobowiązany jest odebrać na swój koszt urządzenie w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszego zlecenia oraz uiścić koszty diagnostyki,
transportu oraz dojazdu wskazane w niniejszym zleceniu. W przypadku nieodebrania urządzenia przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszego zlecenia zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kosztów przechowania urządzenia w kwocie 300 zł netto za każdą rozpoczętą
dobę.
Cena części użytych przy wykonaniu zlecenia zostanie ustalona na podstawie cennika Zleceniobiorcy co Zleceniobiorca akceptuje.
Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę oraz zamontowane części. Jednocześnie strony wyłączają odpowiedzialność
Zleceniodawcy na zasadach rękojmi.
W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy z zapłatą ceny za wykonaną usługę, Zleceniobiorcy przysługują odsetki w wysokości czterokrotności kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
Brak terminowej zapłaty ceny za wykonaną usługę będzie skutkował przekazaniem windykacji należności firmie windykacyjnej, której prowizja wynosi 10%
kwoty wierzytelności.
Na zabezpieczenie zapłaty ceny za wykonaną usługę Zleceniodawca wręcza Zleceniobiorcy weksel, który Zleceniobiorca będzie miał prawo wypełnić
w każdym czasie w sytuacji nie wywiązywania się przez Zleceniodawcę z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, uzupełniając go sumą wekslową,
odpowiadającą kwocie przysługujących Zleceniobiorcy w stosunku do Zleceniodawcy wierzytelności (w tym odsetek oraz kosztów windykacji), a także
zaopatrując weksel w pozostałe ustawowe elementy weksla według swego uznania, w tym miejsce i termin wystawienia, miejsce i termin płatności oraz
klauzulę „bez protestu”.
O wypełnieniu weksla Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę listem poleconym wysłanym na wyżej wskazany adres Zleceniodawcy na co najmniej 7 dni
przed terminem płatności weksla.
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PODSTAWOWY CENNIK USŁUG

L.P.

Usługa

Cena netto

Cena brutto

1.

Przegląd okresowy ciągnika rolniczego

300,00 zł

369,00 zł

2.

Przegląd okresowy kombajnu rolniczego

325,20 zł

400,00 zł

3.

Dojazd pracowników serwisu (stawka za 1km)

1,30 zł

1,60 zł

4.

Transport maszyny ciężarówką (stawka za 1km)

4,47 zł

5,50 zł

5.

Kosz roboczogodziny

89,43 zł

110,00 zł

6.

Koszt wynajęcia stanowiska w warsztacie

300,00 zł

369,00 zł

Zleceniobiorcy (cena za dobę)
7.

Koszt podzespołów zamawianych od producenta

wg cennika producenta

1. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.
403), Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, bez wezwania, przysługuje od dłużnika z tytułu
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Jednocześnie, w przypadku
gdy koszty odzyskiwania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie w transakcji handlowej
przekroczą kwotę 40 euro, wierzycielowi przysługuje zwrot tych kosztów, w tym kosztów postępowania
sądowego, pomniejszonych o tę kwotę.
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