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Miejscowość, data …………………………………… 

PROTOKÓŁ USŁUGI SERWISOWEJ 
 

Zlecający Adres do wysyłki 

Imię  Ulica i numer budynku 

Nazwisko   

Telefon  Kod pocztowy Miejscowość 

E-mail    

Zaznacz właściwe: paragon / *faktura 
Telefon dla kuriera E-mail dla kuriera 

  

*Dane do faktury 

NIP  Ulica i numer budynku 

Nazwa firmy  

 
 
 

Kod pocztowy Miejscowość 

  

 

Sposób dostawy do serwisu dostawa osobista     wysyłka     (zaznacz właściwe) 

Sposób przekazania z serwisu odbiór osobisty         wysyłka     (zaznacz właściwe) 

 

Rodzaj usługi (zaznacz właściwe) : przegląd     naprawa     uruchomienie     reklamacja 

 

 

Model Numer seryjny 

 
 

 

Opis usterki 

 
 
 
 
 

Załączone akcesoria 

Element Numer seryjny  Uwagi 

   

   

   

   

   

 

Inne uwagi 

 
 

 

Data, imię i nazwisko zdającego sprzęt Data, imię i nazwisko przyjmującego sprzęt 

  
 
 

Data, imię i nazwisko odbierającego sprzęt Data, imię i nazwisko wydającego sprzęt 
nie zgłaszam zastrzeżeń do stanu fizycznego sprzętu 

 
 
 
 

  

http://www.ironsky.pl/
mailto:biuro@ironsky.pl
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Regulamin usług serwisowych świadczonych przez IRON SKY Sp. z. o. o.  Sp. k. 

 
1) IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. dzięki wiedzy i zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry technicznej gwarantuje usługi serwisowe - pogwarancyjne. 
2) Wymagany jest pisemny Protokół Usługi Serwisowej. Dla klientów zlecających naprawę za pośrednictwemk firmy kurierskiej, takim dokumentem jest 

skan prawidłowo wypełnionego i podpisanego Protokołu Usługi Serwisowej przesłany na e-mail: serwis@ironsky.pl z dopiskiem „SERWIS + model drona 
+ imię i nazwisko”. Oryginał Protokołu Usługi Serwisowej należy następnie załączyć do przesyłki ze sprzętem. 

3) IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. przyjmuje zasadę, że Zlecającym naprawę jest osoba lub firma widniejąca w pisemnym Protokole Usługi Serwisowej w rubryce 
„Zlecający”. 

4) Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze Zlecającym naprawę. 
5) Przed rozpoczęciem usługi serwisowej sprzęt przejdzie dokładny przegląd pod kątem występujących usterek mechanicznych, elektrycznych, 

elektronicznych i błędów oprogramowania. 
6) Po przeglądzie Zlecający  otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wykaz zaobserwowanych usterek oraz elementów i podzespołów, które nadają się do 

wymiany. Podana zostanie również wycena usługi serwisowej. Wycena ta jest wyceną wstępna gdyż nie zawsze możliwe jest zdiagnozowanie wszystkich 
usterek w maszynie z już niesprawnymi elementami. Stąd końcowa cena usługi serwisowej może różnić się od tej podanej w wycenie wstępnej.  

7) Usługa serwisowa rozpocznie się po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Zlecającego przesłanego poprzez e-mail na adres: serwis@ironsky.pl.  
8) Termin realizacji usługi serwisowej jest zależny od dostępności części zamiennych. 
9) Na prośbę Zlecającego serwis IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. może podjąć się naprawy z wykorzystaniem części zamiennych dostarczonych przez klienta, na 

Jego odpowiedzialność. 
10) Naprawa/kalibracja urządzeń nie zawsze jest skuteczna. Nie kiedy problem może być rozwiązany tylko poprzez wymianę elementu na inny, sprawny. 
11) W przypadku gdy zlecający nie zaakceptuje kosztów naprawy przed jej rozpoczęciem, zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł brutto za przegląd 

sprzętu oraz koszt jego odesłania za pośrednictwem firmy kurierskiej, przesyłką ubezpieczoną. Koszt wysyłki uzależniony jest od gabarytu paczki, 
wartości sprzętu. 

12) W przypadku zdiagnozowania kolejnej usterki, Zlecający zostanie poinformowany poprzez e-mail o ewentualnej zmianie kosztów naprawy przed 
usunięciem usterki tę zmianę generującą. Usterka zostanie wyeliminowana po zaakceptowaniu uaktualnionych kosztów naprawy poprzez e-mail, przez 
zlecającego. W przypadku, gdy Zlecający  nie zaakceptuje uaktualnionych kosztów naprawy usługa serwisowa zostanie zakończona na zastanym etapie. 
Naliczona zostanie opłata za czas pracy serwisu (mniejsza lub równa tej podanej w wycenie usługi serwisowej) oraz za zamontowane nowe podzespoły. 

13) IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz uszkodzenia powstałe w 
trakcie transportu do serwisu IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. 

14) Dla wycen w walucie obcej płatność odbywa się w PLN wg. Kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury. 
15) IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. akceptuje następujące formy płatności dla usług serwisowych: płatność u kuriera (pobranie), przelew, gotówka. 
16) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 
17) Zlecający naprawę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów dostarczonego sprzętu  wykonanych przez firmę  IRON 

SKY Sp. z. o. o. Sp. k. w celu promocji (marketingu) produktów i firm (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy ochronie danych osobowych). 
18) Za akcesoria dostarczone do serwisu, nie wpisane w Protokole Usługi Serwisowej, IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności. 
19) IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od serwisu bez konieczności podawania przyczyny. To samo dotyczy sprzętu przesłanego 

na serwis bez wcześniejsz konsultacji (patrz pkt. 2). 
20) W przypadku odbioru sprzętu przez inną osobę lub jego wysyłki na adres inny niż w Protokole Usługi Serwisowej, Zlecający musi upoważnić pisemnie 

lub e-mailem osobę odbierającą sprzęt w Jego imieniu. 
21) Po zakończeniu usługi serwisowej, sprzęt zostaje wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, paczką ubezpieczoną, na adres podany przez Zlecającego 

w Protokole Usługi Serwisowej.  
22) Po dostarczeniu przesyłki Kurier ma obowiązek na prośbę Zlecającego ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki i ogólny stan sprzętu. W przypadku 

zamówień „za pobraniem", sprawdzenie przesyłki możliwe jest dopiero po uregulowaniu kurierowi należności. 
23) Reklamacja jest uznawana w przypadku, gdy zlecający stwierdzi, że sprzęt został mechanicznie uszkodzony lub posiada braki, kurier ma obowiązek 

natychmiastowego spisania protokołu szkodowego i pozostawienia zlecającemu jego kopii. Uwaga – odpowiedni formularz powinien mieć przy sobie 
kurier, w przeciwnym przypadku należy spisać odręczne oświadczenie opisujące stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi 
być opatrzone datą oraz podpisami zlecającego i Kuriera. 

24) Reklamacja nie zostaje uznana przez IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. gdy wymagania opisane w pkt. 23 nie zostaną spełnione. 
25) W przypadku nieodebrania towaru Zlecający ponosi koszty odesłania towaru do IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. oraz jest zobowiązany do dokonania 

kompensaty zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, jednakże do wartości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oraz pokrycia kosztu 
magazynowania towaru według stawki 10 zł brutto za każdą dobę do czasu jego odebrania i opłacenia należnej opłaty za towar. W razie nieodebrania 
przez Konsumenta towaru przechowywanego w magazynie, pierwsze wezwanie do zapłaty kosztów, o których mowa powyżej, zostanie wysłane po 
upływie 14 dni magazynowania towaru. 

26) W przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Zlecającego towaru wysłanego za pobraniem, Zlecający ponosi całkowity koszt wysłania 
towaru do niego oraz jego odesłania do IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. Dodatkowo w sytuacji, gdy przesyłka za pobraniem będzie magazynowana, Zlecający 
zobowiązany jest także do pokrycia kosztu magazynowania towaru wg stawki dobowej podanej w pkt. 25. 

27) Każdy klient IRON SKY Sp. z. o. o. Sp. k. zlecający wykonanie usługi serwisowej lub oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z 
niniejszym regulaminem i dobrowolnie akceptuje ten regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona 
reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony. 

 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję powyższy regulamin 

Miejscowość, data, podpis Zlecającego ……………………………………………………………………………… 
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