
Inelo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karpacka 24/U2b, 43-300 Bielsko-Biała 
REGON: 356687662 NIP: 551-23-33-463 KRS: 0000702969 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111,  e-mail: biuro@inelo.pl 

Formularz zgłoszenia urządzenia do aktualizacji/wymiany 

  Dowód zakupu   Karta gwarancyjna 

 
Dane korespondencyjne (do zwrotu urządzenia) 

Nazwa firmy  

Imię nazwisko osoby 

zgłaszającej 

 

Ulica/NR domu  

Kod/Miejscowość  

E-mali  

Telefon  Nr klucza: 

 
Dane do faktury (w przypadku płatnej usługi) 
Zaznacz „X” jeśli adres jest identyczny z korespondencyjnym. Wpisz NIP poniżej 

Nazwa firmy  

Ulica/Nr domu  

Kod/Miejscowość  

NIP  

 

Model: 

 

Nr seryjny: Data zakupu: 

 

Model: 

 

Nr seryjny: Data zakupu: 

 

Przy większej ilości sprzętu wypełnij nowy formularz 
Prosimy o przesyłanie urządzeń wraz z wszystkimi akcesoriami wchodzącymi w skład zestawu (kable TRC i USB) 

 

Dyspozycja dla serwisu w przypadku płatnej aktualizacji/wymiany urządzenia – zaznaczenie tej opcji znacznie przyspieszy 

realizację zlecenia 

Potwierdzam zakup urządzenia TachoReader Combo Plus lub TachoReader Basic w roku 2019 i akceptuję warunki aktualizacji 

urządzenia  

Wyrażam zgodę na płatną aktualizację urządzenia TachoReader Combo Plus lub TachoReader Basic do odczytu najnowszych 

tachografów SMART zgodnych z Rozp. 799/2016 aneks 1C. Cena aktualizacji wynosi 300 zł netto (dotyczy wyłącznie urządzeń 

TachoReader Combo z literką "A" na końcu numeru seryjnego) 

Wyrażam zgodę na wymianę urządzenia TachoReader Combo na najnowsze TachoReader Combo Plus w cenie 600 zł netto. 

Wyrażam zgodę na wymianę urządzenia TachoReader Basic, TachoReader Mobile lub TachoReader Mobile 2 na najnowsze 

urządzenie TachoReader Combo Plus w cenie 700 zł netto 

 

Powyższe koszty nie uwzględniają ewentualnych napraw w przypadku rozpoznanych usterek urządzenia.  

W przypadku płatnych usług do faktury doliczone zostaną dodatkowo koszty wysyłki w kwocie 20 zł netto. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zasad gwarancji INELO Polska oraz zasad świadczenia usług serwisowych i akceptuję w pełni jego postanowienia 
 

Pytania prosimy kierować do Działu Serwisu Urządzeń INELO tel. 660401525 lub 334965871 (wew:146); email: urzadzenia@inelo.pl 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
Data i podpis 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest INELO Polska spółka z o.o.  
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zgłoszenia. Mają Państwo prawo do: potwierdzenia przetwarzania, uzyskania dostępu,  

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, przysługuje Państwu również skarga do 
Prezesa UODO. Możecie Państwo w każdej chwili wycofać zgodę, nie ma to jednak wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.  

mailto:urzadzenia@inelo.pl

