
Numer zlecenia

KARTA ZLECENIA
Data przyjęcia

VIN

Typ silnika
Dodatkowe
► Przebieg: 63 141
► Ilość paliwa(%): 10
► Jazda próbna: TAK
► Zwrot części: b/d
► Mycie pojazdu: TAK
► Kod serwisu: b/d
► Przebiego pozostały: b/d
Klient pozostawił
► Dowód ubezpieczenia: b/d
► Książka przeglądów: b/d
► Dowód rejestracyjny: TAK

Nr rejestracyjny Rok produkcji

Marka / model

DANE POJAZDU / URZĄDZENIA

OPIS ZLECENIA

29/08/2021 11:04

MERCEDES-BENZ / CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) (5461ccm, 525KM, 386kW)

ZNA 20/08/2021

01/2012POS 9634C WDD2183741A055132

Dane zleceniobiorcy

Mechanika Marcin Bohorodycz

55-300 Środa Śląska
Juszczyn 38
NIP: 9131620618
tel.: 796 107 062

Dane zleceniodawcy

PRZEMYSŁAW TOCZKOWSKI "TOP"
63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Grabowska 73 
NIP: 6222472286
tel.:  

Zakres prac zleconych przez klienta

Data wydruku: 01/10/2021

1. DO WYMIANY CHŁODNICA POWIETRZA DOŁADOWANEGO - NIESZCZELNOŚĆ 
WEWNĘTRZNA
2. USZKODZONY PRZEKAŹNIK DODATKOWEJ POMPY OBIEGU PŁYNU CHŁODZĄCEGO, 
OKRESOWO WYŁĄCZAŁA SIĘ POMPA OBIEGU PŁYNU - WYMIANA PRZEKAŹNIKA

WYKONANO JAZDY PRÓBNE PO NAPRAWIE. W DNIU WYDANIA POJAZDU SAMOCHÓD 
NIE WYKAZYWAŁ ŻADNYCH USTEREK

WYKAZ SZCZEGÓŁOWY
Częsci oraz usługi które zostały wykorzystane przy naprawie pojazdu

Lp Nazwa części / usługi Ilość Jm
Wartość

netto
Rabat  

%
Cena
netto

1 Chłodnia doładowania 1,00 szt 1 701,74 1 701,740

2 Wymiana chłodnicy międzystopniowej 8,00 rh 200,00 1 520,005

3 Opróżnienie/ponowne napełnienie układu chłodzenia 0,57 rh 200,00 108,305

4 Przeprowadzenie krótkiego testu 0,50 rh 200,00 95,005

5 Nakrętka plastikowa 4,00 szt 3,50 14,000

6 Uszczelniacz 8,00 szt 15,42 123,360

7 Pokrywa zamykająca 1,00 szt 33,31 33,310

8 Koncentrat do chłodnic (typu G11) 1,00 szt 58,59 58,590

9 Wiązka naprawcza 1,00 szt 24,39 24,390

10 Sprawdzenie instalacji elektrycznej 1,00 szt 200,00 190,005

Suma brutto:

Usługi: 1 913,30

Części i materiały: 1 955,39
Suma netto: 3 868,69

4 758,49



Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mechanika Marcin Bohorodycz z siedziba w Juszczyn 38 55-300 Środa Śląska.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
- art. 6 ust. 1 lit.b RODO
- art. 6 ust. 1 lit.c RODO
- art. 6 ust. 1 lit.f RODO
------------------------------------------------
1. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji obejmuje wyłącznie wady wynikające z wykonania, nieprawidłowych czynności montażowych, serwisowych, mechanicznych.

2. Gwarancja obowiązuje przez okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi albo do 5 000 km przebiegu pojazdu.

3.Gwarancja nie obejmuje:
a. części używanych, części i materiałów eksploatacyjnych,
b. skutków normalnego zużycia,
c. wykonania/próby wykonania samodzielnej naprawy pojazdu przez klienta lub w innym warsztacie aniżeli w Mechanika Marcin Bohorodycz z siedzibą w Juszczyn 38,
d. wady i uszkodzenia powstałe w związku z – niewłaściwym lub sprzecznym z przeznaczeniem – używaniem wykonanego lub odebranego przedmiotu usługi , w tym uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez klienta lub osoby trzecie (np. wskutek kolizji czy działania),
e. części i materiałów dostarczonych przez klienta do wykonania usługi;
 f. W celu reklamowania usługi lub części zakupionej w Mechanika Marcin Bohorodycz , Klient powinien okazać dowód zakupu lub dowód wykonanej usługi.

4. Termin gwarancji liczy się na nowo od zakończenia gwarancyjnej naprawy pojazdu, w zakresie dotyczącym naprawy gwarancyjnej.

5. W przypadku uznania reklamacji, wada/usterka zostanie usunięta w terminie do 14 dni. Okres naprawy ulega zawieszeniu przez czas dostarczania do Mechanika Marcin
Bohorodycz części zamiennych potrzebnych do naprawy gwarancyjnej.

6. W przypadku zgłoszenia przez klienta roszczenia z tytułu gwarancji, które okazało się nieuzasadnione, klient zobowiązany jest zwrócić Mechanika Marcin Bohorodycza
poniesione koszty w związku ze zgłoszoną reklamacją, a ewentualna naprawa pojazdu może być wykonana na podstawie odrębnego zlecenia, na warunkach w nim odrębnie
ustalonych. Do kosztów związanych z nieprawidłowym zgłoszeniem reklamacji zalicza się w szczególności:
a. koszty parkowania pojazdu
b. koszty holowania;
c. koszty oceny technicznej;
d. koszty przeglądu pojazdu wg stawki 100 zł netto za roboczogodzinę

7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zamiennych zakupionych przez Mechanika Marcin Bohoodycz do wykonania usługi, które są objęte gwarancją producenta.

8. Niniejsza ochrona gwarancyjna obejmuje teren Polski.

Pokwitowanie odbioru pojazdu / urządzeniaPodpis przyjmującego zlecenie Podpis zleceniodawcy

Potwierdzam wykonanie prac w zleconym zakresie oraz
kwituję odbiór pojazdu (kompletny, bez uszkodzeń, wraz

z wyposażeniem), kluczyków oraz dokumentów.


