
STIGA - Serwisy płatne 
 

1/.Serwis STIGA znajduje się w Mrówce w Osielcu 
(34-234 Osielec 877) 

 
2/.Narzędzia do serwisu przyjmowane są w godzinach pracy MRÓWKI: 

Pon-Pt 07:00-20:00 
Sob    07:00-19:00 

3/.Cennik serwisów typowych sporządził serwisant ( w załączeniu) 
 

4/.Koszt robocizny dla usługi nietypowej wynosi 30zł za r-g + VAT 
 

5/.Cennik serwisów znajduje się: 
- na dziale NARZĘDZIA 

- w Biurze Obsługi Klienta 
- w serwisie 

 
6/.Sprzedawcy z działu bezwzględnie do każdego sprzedanego narzędzia 

wręczają Klientowi ulotkę informacyjną dotyczącą obsługi 
elektronarzędzia i narzędzi spalinowych. 

 
7/.Procedura naprawy serwisowej odpłatnej: 

 
- klient dostarcza narzędzie podlegające serwisowi do BOK wraz 

z dowodem zakupu, gdzie wystawiane jest zlecenie 
naprawy (druk STIGA); 

 
- narzędzie zostaje dostarczone do depozytu MRÓWKI, a 

pracownik BOK telefonicznie informuje Serwisanta o fakcie 
przyjęcia narzędzia do naprawy; 

 
*WYJĄTEK stanowią traktorki – klient dostarcza narzędzie 

bezpośrednio do Serwisu STIGA po otrzymaniu od 
pracownika 

BOK mapy dojazdu do warsztatu wraz ze zleceniem naprawy. 
 
 

- serwisant dokonuje oględzin narzędzia, wycenia naprawę i 
kontaktuje się z Klientem; 

 
- zlecenie naprawy musi zostać potwierdzone przez Klienta 

czytelnym podpisem na zleceniu naprawy lub SMS-em wysłanym na 
nr telefonu Serwisanta; 



 
- potwierdzenie SMS-em możliwe jest tylko w przypadku 

wcześniejszego otrzymania od Serwisanta szczegółowej wyceny 
naprawy MMS-em; 

 
- serwisant musi przewidzieć fakt uregulowania przez klienta 
zapłaty za naprawę ,w uzasadnionych przypadkach naprawę 

uzależniać od wpłaty zadatku nawet 100%; 
 

- faktury zadatkowe za usługę naprawy wystawia BOK; 
 

- części zamienne potrzebne do naprawy Serwisant zamawia 
osobiście korzystając z oprogramowania STIGA; 

 
- po dokonaniu naprawy Serwisant informuje Klienta o tym fakcie 

oraz przekazuje kompletnie wypełnione i wycenione zlecenie 
naprawy (robocizna + części wg nr katalogowych) wraz z 

naprawionym narzędziem do magazynu depozytowego MRÓWKI, gdzie 
sprzęt oczekuje na odbiór przez zlecającego naprawę; 

 
- BOK wystawia fakturę za usługę naprawy dla Klienta po 

zgłoszeniu się po naprawione narzędzie lub rozlicza fakturę 
zadatkową (Numer dokumentu należy wpisać na zleceniu 

naprawy); 
 

8/.BOK przyjmuje faktury na części serwisowe od firmy STIGA, z których 
wypisuje na WZ odłożoną części dla danego Klienta wg zleceń naprawy. 

 


