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Regulamin świadczenia usługi Pakiet Serwis IT. 

§1. Definicje. 

W niniejszym regulaminie poniższe terminy mają znaczenie określone poniżej:  

Termin Objaśnienie 

Czas Reakcji Czas pomiędzy wykonaniem Zgłoszenia realizacji Wizyty Serwisowej 

przez Klienta, a momentem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez 

Komputronik Biznes w formie wiadomości email. 

Czas Realizacji Czas pomiędzy wykonaniem Zgłoszenia realizacji Wizyty Serwisowej 

przez Klienta, a momentem rozpoczęcia jej wykonania (rozumiane jako 

moment rozpoczęcia prac na rzecz Klienta oraz w Lokalizacji Klienta 

przez Technika Serwisu).  

Dzień Roboczy Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

Ilość Roboczogodzin w Pakiecie Ilość Roboczogodzin zależna od  Wariantu Usługi, która zostanie 

wykonana w ramach Wizyty Serwisowej. 

Lokalizacja Klienta Obiekt lub lokalizacja, w której Klient prowadzi działalność gospodarczą 

i w której funkcjonuje Infrastruktura i oprogramowanie IT Klienta.  

Odległość od Lokalizacji Odległość w kilometrach określana jako odległość pomiędzy miastem, 

gdzie znajduje się Lokalizacja Klienta, a najbliższym miastem 

wojewódzkim. Odległość liczona jest wg. usługi GOOGLE MAPS 

(maps.google.pl) jako najkrótsza odległość przejazdu samochodem 

pomiędzy miastami (centra miast).  

Okno Czasowe Zakres czasu, w ramach którego realizowana jest Usługa.  

Okres Ważności Usługi Ilość dni kalendarzowych liczonych od Dnia Płatności  przez który Klient 

jest uprawniony do Zgłaszania realizacji Wizyty Serwisowej.  

Osoba Kontaktowa pracownik lub współpracownik Klienta, osoba uprawniona do 

zgłaszania realizacji Wizyty Serwisowej w imieniu Klienta.  

Próg Odległości Wariant Usługi określający ograniczenie Odległości od Lokalizacji, dla 

której Wizyta Serwisowa może zostać zrealizowana w ramach Usługi.  

Roboczogodzina Jednostka czasu pracy równa 1 godzinie zegarowej, realizowana w 

ramach Wizyty Serwisowej, w Oknie Czasowym, przez Technika 

serwisu, w Lokalizacji Klienta. Roboczogodzina rozliczana jest co każdą 

pełną wartość 1 godziny zegarowej z góry.   

Technik Serwisu Wykwalifikowany Pracownik lub Współpracownik Komputronik Biznes 

dedykowany do realizacji Wizyty Serwisowej na rzecz Klienta w 

Lokalizacji Klienta.  

Usługa Odpłatne świadczenie czynności przez Komputronik Biznes na rzecz 

Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w zakresie w nim 

określonym;  
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Wariant Usługi Określa wystąpienie Usługi z wybranymi (określonymi przy zakupie) 

parametrami zmiennymi. Usługę można zakupić w Wariantach Usługi o 

różnej ilości Roboczogodzin oraz z Progiem odległości lub bez 

ograniczenia. 

Wizyta Serwisowa Podstawowa jednostka realizacji Usługi. Polega na dojeździe Technika 

Serwisu do Lokalizacji i wykonaniu zgłoszonych prac technicznych na 

rzecz Klienta w Lokalizacji Klienta. W ramach Wizyty Serwisowej 

rozliczane są Roboczogodziny.  

Dzień Płatności  Dzień, w którym wynagrodzenie Komputronik Biznes za Usługę zostanie 

zaksięgowane na rachunku bankowym, co stanowi rozpoczęcie Okresu 

Ważności Usługi;  

Cena Wartość Usługi przy uwzględnieniu Wariantu Usługi oraz Progu 

Odległości, wyrażona w PLN oraz w wartości netto; Komputronik Biznes 

powiększy wartość Ceny o wartość podatku VAT według stawki 

podatku VAT obowiązującej w dacie powstania zobowiązania 

podatkowego;  

Protokół  Potwierdzenie w formie elektronicznej wykonania Wizyty Serwisowej; 

Zgłoszenie realizacji Wizyty 

Serwisowej 

czynności podjęte przez Klienta polegające na złożeniu 

zapotrzebowania na Wizytę Serwisową za pośrednictwem adresu e-

mail; 

§2. Usługodawca 

Niniejszy regulamin  („Regulamin”)określa zasady świadczenia Usługi Pakiet Serwis IT („Usługa”) przez 

Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji, z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, 60-003 

Poznań, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000008979, NIP 895-

17-44-690; REGON 930321320; kapitał zakładowy 5 010 000 zł , o statusie dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) („Komputronik Biznes”).   

§ 3. Usługobiorca 

Usługobiorca („Klient”)  to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

zdolności prawnej oraz wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową, która na podstawie niniejszego 

Regulaminu zawarła umowę z Komputronik Biznes na realizację Usługi. 

§ 4 Usługa Pakiet Serwis IT 

1. Przedmiot i opis Usługi 

Usługa jest odpłatnym świadczeniem udzielanym przez Komputronik Biznes na rzecz Klienta. Polega na 

realizacji określonych w Regulaminie Usług w obszarze infrastruktury IT i oprogramowania IT przez Technika 

Serwisu w miejscu wskazanym przez Klienta („Lokalizacja Klienta”). W zależności od zakupionego Wariantu 

Usługi, Usługa posiada zmienne parametry, takie jak: ilość Roboczogodzin, Próg Odległości.  
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Poprzez zakup Usługi Klient nabywa prawo do Zgłoszenia realizacji Wizyty Serwisowej w Lokalizacji Klienta. 

Zgłoszenie jest przyjmowane przez Komputronik Biznes i przekazywane do realizacji do Technika Serwisu, 

który zrealizuje Usługę Serwisową wg parametrów i w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie.  

2. Parametry Usługi 

2.1. Zmienne parametry Usługi 

1. Ilość Roboczogodzin w Pakiecie. Kupując Usługę Klient wybiera Wariant Usługi, w którym 

zdefiniowana jest maksymalna ilość Roboczogodzin, w ramach których Technik Serwisu, może 

zrealizować Wizyty Serwisowe na rzecz Klienta.  

2. Próg Odległości. Kupując Usługę Klient wybiera Wariant Usługi, w którym Odległość od Lokalizacji 

jest ograniczona do wartości 60 km (kilometrów) lub bez ograniczenia.  

2.2. Stałe parametry Usługi 

1. Okno Czasowe równe Dni Robocze w godzinach 08:00 – 16:00. 

2. Czas Reakcji równy 4 godziny zegarowe. 

3. Czas Realizacji do końca 2 dnia roboczego. 

4. Okres Ważności Usługi równy 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po Dniu Płatności.  

5. Maksymalny czas trwania pojedynczej Wizyty Serwisowej równy 6 Roboczogodzinom (i nie więcej 

niż Ilość Roboczogodzin w Pakiecie). 

6. Obszar świadczenia Usługi - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.3. Zakres techniczny Usługi.  

1. Klient może zgłosić realizację Wizyty Serwisowej w Lokalizacjach Klienta w zakresach technicznych 

określonych w punkcie 2 poniżej.  

2. Zakres techniczny, zawiera katalog działań w ramach Wizyty Serwisowej: ,. 

1. Dostęp do Internetu - rozwiązywanie problemów.  

2. Dostęp zdalny do serwerów - wsparcie w diagnozie i usuwaniu problemów. 

3. Sieć lokalna Wi-Fi i Ethernet - analiza i usuwanie problemów.  

4. Stanowiska komputerowe, tj.: komputer (PC, notebook, AiO), monitor, UPS, i akcesoria stanowiska 

komputerowego - przywrócenie poprawnej pracy, m.in.: 

• Zakres dotyczący Infrastruktury IT: 

▪ Diagnostyka problemów sprzętowych.  

▪ Naprawy gwarancyjne DELL, Lenovo, HP, Komputronik (dot. wybranych modeli sprzętów 

wskazanych producentów posiadających obowiązującą gwarancję producenta, regulowane przez 

umowę gwarancyjną pomiędzy producentem sprzętu, a Klientem).  

▪ Płatne naprawy pogwarancyjne. (wg osobnej wyceny).  

▪ Wymiany części i modernizacje komputerów, tj.: dyski, zasilacze, ram, itp. (wg osobnej wyceny) 

▪ Czyszczenie i konserwacja sprzętu, m.in. układów chłodzących.  

• Zakres  dotyczący Oprogramowania IT 

▪ Weryfikacja, diagnostyka i rozwiązywanie problemów software.  

▪ Reinstalacja systemów operacyjnych z przeniesieniem danych.  

▪ Instalacje i aktualizacje oprogramowania.  
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▪ Usuwanie niechcianego oprogramowania - odwirusowanie.  

• Diagnostyka nośników i odzyskiwanie danych. 

▪ Zakres dot. BEZPIECZEŃSTWA i ERGONOMII PRACY 

▪ Porządkowanie okablowania stanowisk pracy.  

▪ Zapewnienie właściwego obiegu powietrza dla urządzeń infrastruktury IT. 

▪ Bezpieczeństwo haseł, usuwanie zagrożeń nieautoryzowanego dostępu do sieci i komputerów.  

▪ Weryfikacja pozostałych zagrożeń, np. uszkodzone przewody, stan UPS-ów i ich podłączenia.  

5. Peryferia IT - drukarki, skanery, rzutniki, usuwanie awarii i konfiguracja peryferii. 

6. Powiązane systemy IT – wsparcie w usuwaniu problemów dla systemów, tj.: 

• Systemy alarmowe i telewizja przemysłowa. 

• Systemy video i komunikacji wizualnej. 

• Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy 

3. Usługa nie obejmuje ani nie zawiera materiałów, materiałów eksploatacyjnych, części, podzespołów, 

elementów z nimi powiązanych. Materiały eksploatacyjne, części zamienne, podzespoły lub inne 

elementy, których użycie będzie uzasadnione lub związane z Usługą – zostaną dostarczone przez 

Klienta.  

4. Zakup Usługi.  

4.1. Klient, za pośrednictwem serwisu Komputronik Biznes na stronie www.komputronik-biznes.pl,  

dokonuje wyboru Wariantu Usługi ze zdefiniowaną Ilością Roboczogodzin w Pakiecie oraz Progiem 

Odległości. Informacja o wybranym Wariancie Usługi jest jednoznacznie określona na fakturze zakupu 

w nazwie pozycji.  

4.2. Komputronik Biznes potwierdzi  wybór Usługi poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany przez 

Klienta potwierdzenia wyboru Wariantu Usługi waz z fakturą VAT.  

4.3. Usługę można nabyć wyłącznie od  Komputronik Biznes. Usługa może zostać zrealizowana wyłącznie 

na terenie Polski. 

4.4. Klient nabywa Usługę w Dniu Płatności poprzez zapłatę pełnej wartości Ceny Wariantu Usługi. 

4.5. Cena Usługi jest wyrażona w wartościach netto i nie obejmują podatku VAT, który zostanie doliczony 

zgodnie z obowiązującą stawką. 

4.6. Cena będzie płatna na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia  faktury VAT 

na numer rachunku bankowego Komputronik Biznes  wskazany na fakturze VAT. 

4.7. Klient, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ma prawo do odstąpienia od 

umowy, o której mowa w pkt. 4 Regulaminu (Usługa), jeżeli nie jest ona bezpośrednio związana z 

zawodowym charakterem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, poprzez przesłanie 

oświadczenia o odstąpieniu na adres Komputronik Biznes lub adres e-mail: serwis@komputronik-

biznes.pl w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy (Dzień Płatności), z zastrzeżeniem pkt. 4.8 

Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu.  

4.8. W przypadku odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w punkcie 4.7 powyżej, Komputronik 

zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie 

później niż 14 dni od dnia, w którym Komputronik Biznes został powiadomiony o odstąpieniu.  

4.9. Zwrot płatności zostanie dokonany w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność.  

http://www.komputronik-biznes.pl/
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4.10. Klientowi, o którym mowa w pkt. 4.7 Regulaminu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w 

przypadku, gdy Usługa została wykonana lub Klient Zgłosił realizację Wizyty Serwisowej.  

§3. Warunki realizacji Usługi. 

1. Proces realizacji Usługi 

1.1. Uruchomienie Usługi.  

Potwierdzenie uruchomienia Usługi zostanie przesłane Klientowi po Dniu Płatności na adres e-mail wskazany 

przez Klienta. Po otrzymaniu potwierdzenia uruchomienia Usługi Klient może zgłosić realizację Wizyty 

Serwisowej w trakcie Okresu Ważności Usługi.  

1.2.  Realizacja Wizyty Serwisowej.  

1. Osoba Kontaktowa dokonuje Zgłoszenia realizacji Wizyty Serwisowej w formie email na adres 

serwis@komputronik-biznes.pl lub telefonicznie na nr tel. +48 71 787 90 20, przekazując 

następujące informacje: 

• nr faktury zakupu Usługi; 

• dane teleadresowe Lokalizacji Klienta, do której zamawia się Wizytę Serwisową; 

• imię, nazwisko, nr. telefonu, e-mail osoby kontaktowej dla danej Wizyty Serwisowej; 

• opis problemu lub działań dedykowanych do wykonania podczas Wizyty Serwisowej. 

2. Usługa świadczona jest w Oknie Czasowym. Zgłoszenie realizacji Wizyty Serwisowej, które wpłynie 

do Komputronik Biznes poza Oknem Czasowym, jest uznawane ze złożone w pierwszym Dniu 

Roboczym przypadającym po tym dniu, w godzinie 08:00. 

3. Komputronik Biznes potwierdza zarejestrowanie i przyjęcie do realizacji Zgłoszenia realizacji Wizyty 

Serwisowej i. W przypadku Zgłoszenia realizacji Wizyty Serwisowej wykonanego poprzez email, 

potwierdzenie następuje w formie email, dla Zgłoszenia realizacji Wizyty Serwisowej wykonanego 

telefonicznie potwierdzenie następuje w trakcie rozmowy telefonicznej, co nastąpi nie później niż 

Czas Reakcji.  

4. Komputronik Biznes przekazuje  Zgłoszenie realizacji Wizyty Serwisowej do Technika Serwisu, który 

kontaktuje się z osoba kontaktową dla danej Wizyty Serwisowej celem przeprowadzenia wywiadu 

przed realizacją, określenia szczegółów, minimalnych warunków technicznych oraz umówienia 

terminu Wizyty Serwisowej. 

5. Wizyta Serwisowa w Lokalizacji Klienta wykonywana przez Technika Serwisu  odbywa się nie później 

niż Czas Realizacji.  

6. Wizyta Serwisowa trwa określoną ilość Roboczogodzin w ramach Ilości Roboczogodzin w Pakiecie.  

7. Umowa i Usługa są uznane za zrealizowane po wyczerpaniu Roboczogodzin z Ilości Roboczogodzin w 

Pakiecie lub upłynięcia Okresu Ważności Usługi. 

8. W przypadku wyczerpania Ilości Roboczogodzin w Pakiecie Wizyta Serwisowa nie może być 

kontynuowana. Klient może dokonać nabycia kolejnej Usługi.  

9. Wizyta Serwisowa potwierdzana jest w formie Protokołu wykonania usługi, który zawiera opis 

wykonanych czynności oraz czas trwania – dokładną ilość zrealizowanych Roboczogodzin. 

Elektroniczną wersję protokołu wykonania usługi otrzymuje osoba kontaktowa dla danej Wizyty 

Serwisowej w formie email.  

http://www.komputronik-biznes.pl/
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10. Klient jest uprawniony do wniesienia uwag do przesłanego Protokołu wykonania usługi w terminie 3 

dni od dnia jego otrzymania. Upływ terminu określonego w punkcie powyżej jest równoznaczny z 

akceptacją przesłanego dokumentu bez uwag. 

11. Strony wyłączają rękojmię w zakresie świadczonych usług. 

1.3. Zakończenie Usługi. 

W momencie wyczerpania Roboczogodzin z Ilości Roboczogodzin w Pakiecie lub upłynięcia Okresu Ważności 

Usługi następuje zakończenie Usługi. Dodatkowo o tym fakcie Klient (Osoba Kontaktowa) zostanie 

poinformowana wiadomością email  z adresu serwis@komputronik-biznes.pl. 

2. Obowiązki Klienta. 

2.1. Usługa jest świadczona wyłącznie na rzecz Klienta oraz w zakresie związanym bezpośrednio z 

działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta. 

2.2. Klient oświadcza, że posiada prawa własności lub użytkowania infrastruktury IT i oprogramowania IT 

zlokalizowanych w Lokalizacjach Klienta, do których świadczona będzie Wizyta Serwisowa w ramach 

Usługi.  

2.3. Komputronik Biznes może odmówić realizacji Usługi, gdy Klient nie przedstawi dowodów 

potwierdzających prawa do infrastruktury IT lub oprogramowania IT.  

2.4. Klient zobowiązany jest do: współpracy z Komputronik Biznes przy realizacji przedmiotu Umowy, 

udzielania i udostępniania Komputronik Biznes wszelkich informacji oraz podejmowania czynności 

potrzebnych do realizacji przedmiotu Umowy. 

2.5. Klient umożliwi Komputronik Biznes i osobom działającym na jego rzecz, dostęp do miejsc, w których 

ma być realizowany przedmiot Umowy w sposób i w terminie umożliwiającym Komputronik Biznes 

jego prawidłowe i terminowe wykonanie.   

2.6. O ile realizacja przedmiotu Umowy tego wymaga, Klient zapewni na miejscu wykonywania prac 

przedstawiciela, który zagwarantuje dostęp do biura, pomieszczeń, infrastruktury IT itp., będzie 

dysponował wiedzą o rzeczywistym rozlokowaniu elementów infrastruktury kluczowych dla 

wykonania przedmiotu Umowy oraz udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień koniecznych do 

wykonania przedmiotu Umowy. 

2.7. Klient zobowiązany jest do samodzielnego zabezpieczenia danych przechowywanych w Infrastrukturze 

IT, której dotyczyć będzie realizowanie przedmiotu Umowy lub co do których istnieje ryzyko, ze mogą 

zostać tracone lub zmodyfikowane w ramach realizacji przedmiotu Umowy.  

2.8. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie dostarczyć materiały eksploatacyjne, części zamienne lub 

inne elementy, których konieczność zostanie wskazana przez Technika Serwisu lub Komputronik 

Biznes. 

2.9. Komputronik Biznes ma prawo do odmowy realizacji Usługi, gdy Klient nie udostępni infrastruktury IT 

lub pomieszczeń w których Usługa ma być realizowana.  

3. Obowiązki Komputronik Biznes 

3.1. Komputronik Biznes oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług informatycznych 

związanych z wdrażaniem, naprawą, usprawnianiem, serwisowaniem, modernizacją oraz wspieraniem 

rozwiązań Infrastruktury IT. 
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3.2. Komputronik Biznes oświadcza, że dysponuje zasobami wiedzy i doświadczenia oraz zapleczem 

organizacyjno-technologicznym do realizacji Umowy.  

3.3. Komputronik Biznes zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu usług 

objętych niniejszą Umową.  

3.4. Komputronik Biznes może powierzyć wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w całości lub w części 

innej osobie/osobom lub podmiotom. Komputronik Biznes będzie odpowiadał za działanie lub 

zaniechanie tych osób jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Ograniczenia Usługi i odpowiedzialności. 

4.1. Komputronik Biznes jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia Wizyty Serwisowej, którego 

zakres nie jest określony w zakresie technicznym Usługi, określonym w 0 ust. 2.3 Regulaminu lub 

wykracza poza jej zakres, w szczególności dotyczący czynności polegających na: 

• wykonywaniu prac na wysokości powyżej 3 m; 

• ingerencji w infrastrukturę zasilającą; 

• pracach budowalnych i remontowych; 

• mogących narazić Komputronik Biznes na straty; 

• polegających na przenoszeniu przedmiotów o wadze powyżej 30 kg, przewożeniu przedmiotów. 

4.2. Komputronik Biznes nie świadczy w ramach Usług określonych Regulaminem usług transportowych lub 

przewozu.  

4.3. Komputronik Biznes nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Klienta z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Komputronik Biznes Usługi, jeżeli niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przez Komputronik Biznes Usługi będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie 

Klienta lub podmiotów, które wyznaczył on do realizacji Usługi, lub z których usług korzystał. 

Komputronik Biznes nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta. 

4.4. Komputronik Biznes nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta, niezależnie czy utracone 

dane były w jakikolwiek sposób powiązane z wykonanymi działaniami w ramach Usługi lub Wizyty 

Serwisowej. 

4.5. Komputronik Biznes oraz Klient nie ponoszą odpowiedzialności za straty i szkody związane z 

nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem postanowień niniejszej Umowy, które druga strona 

poniosła na skutek działania Siły Wyższej. Siła Wyższa to zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne, które 

wystąpiły z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron a w szczególności takie zdarzenia jak wojna, 

głęboki kryzys gospodarczy, akt terrorystyczny o charakterze masowym, kataklizmy, katastrofy 

masowe, wszelkie żywioły spowodowane siłami przyrody np. takie jak powódź, trzęsienie ziemi, 

nawałnice, pożary, huragany, epidemie itp. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Komputronik Biznes 

lub Klient niezwłocznie powiadamiają  kontrahenta o zaistniałej sytuacji lub zdarzeniu.  

4.6. Komputronik Biznes nie ponosi odpowiedzialności za skutki, straty lub szkody u Klienta związane z 

brakiem możliwości realizacji Usługi lub realizacji Wizyty Serwisowej wywołanej odmową realizacji 

Usługi lub Wizyty Serwisowej z powodów związanych z wystąpieniem wirusa Sars -COV 2 lub jego 

mutacji, wywołującego chorobę COVID -19 lub chorobę wywołaną ww. wirusami. § 4 Warunki 

techniczne 

4.7. Realizacja Usługi oraz Wizyty Serwisowej jest uzależniona od spełnienia przez Klienta minimalnych 

warunków technicznych umożliwiających realizację Usługi. Minimalne warunki techniczne Usługi 
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zostaną potwierdzone podczas rozmowy telefonicznej o której mowa w § `3 pkt. 1.2 ppkt. D 

Regulaminu. 

§ 5 Reklamacje.  

1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres Komputronik Biznes lub na adres e-mail: 

serwis@komputronik-biznes.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie numeru i daty Umowy, wykonania Usługi lub Wizyty 

Serwisowej wraz z dokładnym opisem zastrzeżeń.  

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni.  

§ 6 Dane osobowe.  

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Komputronik Biznes sp. z o.o. w 

restrukturyzacji przy ul. Wołczyńskiej 37 w Poznaniu. 

2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny. Nie podanie danych osobowych przez Klienta 

może uniemożliwić zawarcie umowy i realizację Usługi.  

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce 

prywatności.  

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.komputronik-biznes.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres 

pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] 
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Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie 

usługi Pakiet Serwis IT z dnia _____________________ , faktura VAT numer 

_______________________ z dnia _____________________ .  

Imię i nazwisko Klienta:_______________________________ 

Adres Klienta:_______________________________________ 

NIP:_______________________________________________ 

Data: ______________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

imię i nazwisko (podpis) 

(*) Niepotrzebne skreślić. 
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