
telefon: 0312 297 732
e-mail: info@technimax.ro

Client

Număr de serie

Vă rugăm să completați adresa la care trebuie să vă trimitem bunurile înapoi după soluționarea reclamației.

Strada, numarul casei

Oraș, cod poștal

+

4. Adresa de retur

Precizați cât mai detaliat defectul, când apare, în ce parte a dispozitivului și în ce circumstanțe. Acest lucru va facilita și scurta în mod 

semnificativ întregul proces de soluționare a  reclamației. Vom verifica doar defectele pe care le enumerați aici. Nu scrieți doar „nu 

funcționează” sau „nu poate porni”, ci descrieți exact cum se comportă dispozitivul.

3. Descrierea detaliată a defectului

2. Marcarea mărfurilor (vă rugăm să copiați numărul de serie din factură sau de pe etichetă pe dispozitivul reclamat. Mai departe, 

numărul de telefon al persoanei de contact. Clarificarea problemelor va grăbi adesea procesarea reclamației)

(îl veți găsi pe autocolantul argintiu aplicat pe 

dispozitivul reclamat)

sau

Dacă aveți un dispozitiv protejat prin parolă și natura defectului va necesita accesul nostru la 

sistem, vă rugăm să îl deblocați sau să ne scrieți parola aici:

Numele companiei / numele persoanei

Vă rugăm să trimiteți protocolul completat sau numărul de reclamație generat de sistem împreună cu mărfurile reclamate la adresa depozitului nostru (nu trimiteți protocolul printat 

prin e-mail):

Technimax s.r.o. - DEPARTAMENTUL DE RECLAMAȚII
U Splavu 642

Republica Cehă
78813 Rapotín

Dacă aveți o problemă cu mărfurile achiziționate, contactați-ne. În cazul în care le veți trimite pentru reclamație, vă rugăm să atașați acest protocol completat!!!

(în cazul în care am avea nevoie de informații suplimentare despre 

modul în care se manifestă defectul)

1. Marcarea livrării (vă rugăm să indicați numărul facturii sau Numele clientului)

PROTOCOL DE RECLAMAȚII

Pentru livrarea rapidă și fără erori a expedierii dvs., vă recomandăm să folosiți transportatori precum GLS.

Număr de telefon al persoanei de contact

(denumirea organizației sau numele - vezi factura)(de exemplu 221110123)

Număr factură

Mărfurile reclamate (produsele electronice) trebuie ambalate cu atenție, astfel încât să nu fie deteriorate în timpul transportului. Acest transport este în responsabilitatea 

expeditorului, adică a dvs. și noi nu suntem responsabili pentru nicio pagubă suferită în timpul transportului. Despre cum să ambalați pachetul în mod corect, puteți citi pe blogul 

nostru www.technimax.ro/despre-ambalare

Mărfurile trebuie să fie fixate bine în pachet, astfel încât să nu se poată mișca în niciun fel și trebuie să fie ambalate de jur împrejur, pentru a preveni deteriorarea atunci când cutia 

este răsturnată și aruncată.
De îndată ce expedierea ajunge la noi, vom acorda atenția cuvenită acesteia și vom încerca să rezolvăm reclamația dvs. cât mai repede posibil. Vă vom contacta imediat după 

soluționarea completă.

Ne cerem scuze că, mărfurile achiziționate de la noi vă provoacă probleme. Pentru cel mai rapid și simplu mod de a raporta o reclamație, utilizați protocolul online de reclamații, 

care vă este disponibil după accesarea site-ului nostru web. Prin completarea protocolului online, veți accelera soluționarea reclamației și puteți avea siguranța că, rezolvăm 

problema declarată fără erori și neînțelegeri.

mailto:info@technimax.cz

