
 

 

Ogólne warunki realizacji kontraktów serwisowych dla 

urządzeń ZEBRA Technologies (ESSENTIAL) - drukarki 
1. Obowiązki firmy ZEBRA 

a. Wykonanie napraw we własnym centrum serwisowym z terminem realizacji wynoszącym trzy dni robocze, termin realizacji oznacza czas, 
w jakim firma ZEBRA dokonuje naprawy, z wyłączeniem czasu potrzebnego na transport (4-6 dni roboczych), podane terminy realizacji są 
terminami gwarantowanymi, dla co najmniej 85% napraw. 

b. Świadczenie usług w standardowe dni pracy obowiązujące w firmie ZEBRA, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 
czasu miejscowego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

c. Wysyłanie wszystkich naprawionych produktów do siedziby klienta, ponoszenie wszelkich kosztów oraz ryzyka w związku z transportem 
powrotnym, o ile klient nie wybierze przewoźnika we własnym zakresie. 

d. Usuwanie wad i uszkodzeń, w odniesieniu do zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych, ekranów, klawiatur, wałków napędowych, 
głowic drukujących, jeżeli uszkodzenia uniemożliwiają pracę na urządzeniu oraz usuwanie wad (uszkodzeń) wszystkich podzespołów 
powstałych podczas użytkowania produktów, wybrane przykłady elementów objętych kompleksową obsługą, (jeśli aktywna opcja 
comprehensive coverage dla wybranych modeli urządzeń). 

i. usuwanie uszkodzeń obudów drukarek, 
ii. usuwanie uszkodzeń  ekranów i wyświetlaczy danych urządzenia, 
iii. usuwanie uszkodzeń  paneli dotykowych, klawiatur funkcyjnych, 
iv. usuwanie uszkodzeń  głowic drukujących i wałków napędowych, 
v. usuwanie uszkodzeń  płyt głównych i innych elementów elektroniki urządzenia, 

e. Koszt części zużytych do naprawy pokrywa ZEBRA 
f. Urządzenie po naprawie będzie wydane z taką samą wersją systemu operacyjnego, z jaką zostało dostarczone. 

 
2. Obowiązki klienta 

a. Uzyskanie w serwisie producenta ZEBRA (tel. 00800 441 1664, fax. 00800 441 1810, mail: emea.ccc@zebra.com  numeru zgłoszenia 
serwisowego (RMA) w celu określenia uprawnień, późniejszego śledzenia statusu naprawy oraz właściwego oznakowania przesyłki przed 
wysłaniem produktu do naprawy, w serwisie dostępne są szczegółowe informacje dotyczące uzyskiwania numeru zgłoszenia, pozwalające 
dokonać naprawy w najkrótszym możliwym terminie. 

b. Uwaga: urządzenia przesyłane do centrum serwisowego firmy ZEBRA bez numeru zgłoszenia mogą zostać odesłane w celu uzyskania 
informacji niezbędnych do szybkiego dokonania naprawy. 

c. Zapakowanie wszystkich produktów zgodnie z obowiązującymi normami, zaleca się korzystanie z oryginalnych opakowań firmy ZEBRA. 
d. Umieszczenie numeru zgłoszenia w widocznym miejscu na opakowaniu. 
e. Zapewnienie bezpiecznego transportu produktów do centrum serwisowego firmy ZEBRA (punkt konsolidacyjny w Warszawie adres: 

EXPORT DEPARTMENT, C/O ZEBRA REPAIR, ul. ZDROJOWA 95-090 WYPĘDY.), ponoszenie wszelkich kosztów oraz ryzyka w związku z 
transportem do centrum serwisowego. 

 
3. Ograniczenia i zastrzeżenia 

a. Klient będzie pokrywać dodatkowe koszty zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami, jeśli wykonywane będą następujące czynności 
niewchodzące w skład obsługi 

i. usuwanie szkód wynikających ze zdarzeń losowych, a w szczególności pożarów, kradzieży bądź zalania, które wiążą się z 
uszkodzeniem lub zniszczeniem podzespołów wewnętrznych 

ii. czynności niezwiązane z naprawami, a w szczególności aktualizacja oprogramowania wbudowanego i protokołów oraz ponowne 
programowanie i konfiguracja produktów 

iii. naprawa produktów nieobjętych usługą 
iv. usuwanie szkód spowodowanych korzystaniem z produktu w sposób niezgodny z podanymi parametrami operacyjnymi i 

środowiskowymi bądź naprawami dokonywanymi przez osoby trzecie 
4. Wszelkie dodatkowe koszty muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Klienta drogą mailową, czas potwierdzenia i akceptacji wyłącza czas 

przebywania urządzeń w naprawie określonego w pkt. Obowiązki firmy ZEBRA. 
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