
 

 

UMOWA NAPRAWY „DOOR TO DOOR” 

Data, godzina, miejscowość ………………………………………….……….. 

 

TurboAutoSerwis – pieczęć firmowa, dane: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dane pojazdu: 

Marka: ……………………………………………………………………… 

Model: …………………………………………………………………….. 

Rok prod.: ……………………………………………………………….. 

Numer VIN: ……………………………………………………………… 

 

Dane zleceniodawcy: 
Imię: ……………………………………………………………………….. 

Nazwisko: ……………………………………………………………….. 

Nr. dowodu tożsamości: …………………………………………. 

 

 

Miejsce odbioru samochodu (dokładny adres): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

„TurboAutoSerwis” zobowiązuje się do: 
 Odbioru pojazdu z miejsca wskazanego prze klienta oraz zwrot w to samo miejsce po wykonaniu naprawy. 

 TurboAutoSerwis zastrzega sobie prawo do godzinnego opóźnienia w stosunku do umówionej godziny odbioru ze względu na 

możliwe złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia drogowe i inne zdarzenia losowe. 

 TurboAutoSerwis oświadcza, że zlecony transport pojazdu na lawecie jest w pełni ubezpieczony. 

 Podczas odbioru pojazdu pracownik TurboAutoSerwis dokonuje oględzin stanu samochodu (stan zewnętrzny, stan wewnętrzny) 

dokumentuje to zdjęciami (zdjęcie licznika, zauważonych uszkodzeń lakieru, elementów plastikowych, szyb i innych) 

 Naprawa jest wykonywana z należytą starannością i dbałością o szczegóły, przez profesjonalistów. 

 Jazda testowa (próbna) odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym przy zachowaniu najwyższej 

ostrożności. 

 Każda jazda testowa (próbna) jest w pełni ubezpieczona. 

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
 Koszty paliwa niezbędnego do wykonania jazdy testowej ponosi ZLECENIODAWCA. Jeżeli w pojeździe nie ma wystarczającej ilości 

paliwa kosztem zakupu zostanie obciążony ZLECENIODAWCA. 

 Właściciel pojazdu zobowiązuje się do powiadomienia o wszelkich usterkach pojazdu, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na 

bezpieczeństwo osób podróżujących lub samego pojazdu. 

 Pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie oraz badanie techniczne. 

 Jeżeli wskazane lub znalezione (zdiagnozowane) usterki mają wpływ na bezpieczeństwo jazda próbna nie może być 

przeprowadzona. Na życzenie klienta usterki mogą zostać usunięte. 

 Kosztami związanymi z usuwaniem wyżej wspomnianych dodatkowych usterek obciążony jest ZLECENIODAWCA. 

 W przypadku braku jazdy testowej TurboAutoSerwis nie jest w stanie zagwarantować poprawności wykonanych napraw. 

 ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do punktualnego przybycia w miejsce odbioru i zwrotu pojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

TurboAutoSerwis 

 

 

 

…….…………..………………………………………………..            
(czytelny podpis, pieczęć firmowa) 

 

 

ZLECENIODAWCA 

 

 

 

…….…………..………………………………………………..            
(czytelny podpis) 

 

 


