
PROCES VERBAL PENTRU INTRARE IN SERVICE

Date client*:

Produsul intra in service cu urmatoarele accesorii*:

Produsul intra in service cu urmatoarele defecte*:

Descriere produs*:

Bon / Factura*:

Certificat garantie*:

Intervenții de Service anterioare pentru corectare defect reclamat actual - (daca este cazul)* 

Stare de functionare la predare*:

Data de aparitie a defectului*: Garantie*:

Dovada de Vanzare-Cumparare si Certificatul de Garanție - trebuie atașata in Copie lizibila la acest document ) 

ANUNT!Va reamintim ca lamele aparatului nu intra in garantie!

Produsul intra in service*: Pe baza de garantie Contra cost

Incarcator Altele

Altele

Gratare
Pieptene
Ulei si perie
Difuzor

Motor
Acumulator
Incarcator
Carcasa
Stand incarcare

Stand incarcare

Prin prezentul proces verbal de preluare a produsului în vederea trimiterii în service de către compania SC 
REVER BARBER PRODUCTS SRL, subsemnatul declar pe proprie răspundere ca toate datele completate core-
spund cu realitatea si sunt conforme cu defectele constatate. 
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii a fi completate de client – pentru intrare în service, completarea 
incorecta sau parțială a datelor, ori lipsa documentelor necesare poate atrage anularea garanției. 

Nume / Prenume / Firma*

Brand*

Detalii

Model*

Nr* Data*

Stare vizual-estetica a produsului si ambalajului la predare*:

De catre compania*: La data de*:

Nr* Data*

Valoare*

Serie*

Adresa Domiciliu - Localitate*

Telefon Contact*

Strada*

Email:

Nr

SC REVER BARBER PRODUCTS SRL
Sat Paunesti, Comuna Paunesti, jud Vrancea
Email:reverbarberproducts@gmail.com
Tel:0761532618 Tel:0769 074 267



Semnatura client

Piese schimbate pe baza garantiei sau contra cost

Nr

1

2

3

4

Denumire Cod Suma

Data intocmire proces verbal*:

Semnatura receptie

Produs predat catre SC REVER BARBER PRODUCTS SRL -* prin: 

Courier rapid La sediul nostru

Rever Barber Products

321

 Trimite

Trimite coletul prin  Courier
 la adresa noastraImpacheteaza produsul

 

Completeaza 
formularul de garantie 

ImpacheteazaCompleteaza

SKU: WA08148-016

Adresa:

Nume:

Telefon:

**Prin semnarea acestui document clientul ia la cunoștința faptul ca termenul de predare a 
aparatului care se afla in garanție este de maxim 14 zile calendaristice și toate piesele
schimbate pe baza garanției vor deveni proprietatea firmei . Totodata, clientul ia la cunoștința
faptul ca i s-a comunicat ca lamele aparatului de tuns nu intra in garanție , acest lucru fiind 
specificat și pe garanția primita in momentul achiziționării aparatului.

Str rigore hica, Nr  ,

+40 770 683 451

I�ov, Pantelimon, 77145,

+40 (769) 074 267


