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ZGŁOSZENIE POMOCY W PROGRAMOWANIU SYSTEMU

Data zgłoszenia

Dane zgłaszającego  Inwestor  Instalator

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Numer telefonu

Adres e-mail

Lokalizacja inwestycji

Kto instalował system

Zakres programowania:
programowanie wstępne systemu

programowanie konkretnych funkcji:
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Uwaga: Podczas programowania, na obiekcie wymagana jest obecność instalatora.

Programowanie oraz wsparcie w programowaniu wykonywane przez pracowników Nexwell, 
są usługami płatnymi:
- koszt programowania wynosi 130 zł/godz.
- koszt wsparcia przy przy programowaniu wynosi 30 zł/godz.

 Akceptuję koszt wsparcia w programowaniu

Zachęcamy do samodzielnego programowania. Materiały pomocnicze znajdziesz:
- na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/NexwellEngineering
- filmach instruktażowych http://nexwell.eu/wideoinstrukcje/

Zapraszamy także na szkolenia praktyczne z zakresu programowania systemów Nexwell. Więcej 
informacji uzyskasz pisząc na adres biuro.techniczne@nexwell.eu

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) uprzejmie informujemy, że podane przez Państwa 
dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1) obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub serwisowego lub przekazaniu Państwu informacji o statusie zgłoszenia serwisowego.
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu
najwyższej jakości towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2) korespondencji mailowej lub telefonicznej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie
uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz
nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Nexwell Engineering Michał Kowalczyk w celach związanych ze 
zgłoszeniem reklamacyjnym lub serwisowym.

https://www.youtube.com/user/NexwellEngineering
mailto:biuro.techniczne@nexwell.eu
http://nexwell.eu/wideoinstrukcje/
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