Dragi Clienti,
Vă trimitem instrucțiunile pentru a solicita asistență / reparații sau pur și simplu un serviciu intern de întreținere /
curățare (cum ar fi curățarea profundă, regenerarea anuală a mașinii).
Costul serviciului de întreținere / curățare internă este de 50 euro + TVA 22% și nu este niciodată în garanție.
Expedierea de ieșire va fi pe cheltuiala dvs., în timp ce Enagic va plăti costurile de returnare numai pentru mașinile în
garanție.
INSTRUCTIUNI DE LIVRARE:
1. Completați formularul atașat în toate punctele sale (ID-ul distribuitorului, numărul de serie al mașinii, Codul fiscal, Email, consimțământul procesării datelor .... etc.)
2. Specificați pe formular problema întâmpinată sau orice serviciu necesar
3. Trimiteți formularul prin e-mail la serviceitaly@enagiceu.com
4. Introduceți modulul în ambalajul mașinii
5. Îndepărtați de pe aparat orice urmă de alimente, mucegai, rugină, pânze de păianjen, praf, grăsime etc. prezente pe
corpul exterior al mașinii (trimiteți mașina curată extern).
6. Împachetați mașina și trimiteți-o la Enagic Italy Srl - Via Marco Aurelio, 35 a / b - Roma, Italia Tel: +39 063330670
folosind un curier la alegere (GLS, Bartolini, DHL)
7. Folosiți LABEL pentru a atașa pe pachet cu adresa noastră.
8. IMPORTANT: Expedierile care urmează să fie plătite de către destinatar vor fi REFUSE
Odată ce întreținerea a fost efectuată, Serviciul nostru tehnic vă va trimite estimarea costurilor, pe care o puteți plăti
prin transfer bancar, după care dispozitivul vă va fi returnat de către Enagic.
INSTRUCȚIUNI DE AMBALARE *:
- NU deconectați NICIODATĂ furtunurile de la mașină (utilizați capacele corespunzătoare sau banda izolatoare, nu
utilizați alte tipuri de benzi adezive).
- ÎNTOTDEAUNĂ lăsați filtrul introdus și bine blocat.
- Nu trimiteți accesorii (deviator, suport secundar etc ...) și prefiltre.
- Scoateți ABSOLUT rezervorul de soluție salină.
- NU îndepărtați NICIODATĂ cilindrul de calciu, care se află deasupra rezervorului de soluție salină.Exclus K8 (nu este
necesar să-l întoarceți pentru a deschide pentru a îndepărta rezervorul de soluție salină)
- Utilizați ambalaj dublu, DOUĂ CUTI (mașina nu trebuie să se miște și să stea ferma)
* Nerespectarea instrucțiunilor de ambalare va duce la pierderea garanției.
Multumesc pentru cooperarea ta.
Enagic Italy

Repair Request / Deep Cleaning
last update: 03/09/2021

Please fill in READABLE IN BLOCK LETTERS - All fields are required
NAME & SURNAME / COMPANY

ENAGIC ID

ADDRESS

POSTAL CODE

CITY

NATION

Email

TELEPHONE

VAT number (if company)

MODEL (R, JR, SD501, PLATINUM, K8)

SERIAL NUMBER

PROBLEM OR SERVICE REQUESTED:

READ CAREFULLY
The cost for deep cleaning, as well as the repair of damages caused by improper use of the appliance, are not
covered by the warranty and the related costs for the repair will be borne by the customer.
Please send only the machine with all the pipes / hoses attached and the internal filter installed, do not ship
all the other accessories. Remove (or completely empty) the enhancer tank.
Sending the full enhancer tank or not emptying it will result in the loss of the warranty.
Deep Cleaning is the cleaning of plates and internal tubes. External cleaning of the body and of the external
pipes is not part of the service and will not be carried out.Therefore, please send the machine externally
clean.

The shipping will be at your expense.
Enagic will pay the return costs only for the machines in warranty.
INFORMED CONSENT (MANDATORY TO COMPLETE ALL FIELDS)
I. I, the undersigned ___________________________________________ born in ____________________________________ on _________________________, having read
this information, pursuant to EU Reg. - GDPR - 2016/679, I consent to the processing of personal data, even sensitive, that I provide. I also agree that the data relating to my
contract can only be accessed on the internet by the contracting parties and through password-protected access.
Place___________________ Date_____________________ Customer signature__________________________
II. Read the information note, I express my consent that the data I have provided are used by Enagic Italy S.r.l. (VAT no. 10930641005), based in Rome, 00184, at Via Marco
Aurelio, 35 A / B, for sending information on news, services, events and marketing activities also directly programmed by the same company as well as commercial offers
also of third party companies, for carrying out market research and commercial statistics.
O I give my consent
O I deny consent
Place and date__________________________________________

............................................... ............(signature)

DO NOT FILL
Accessori:

Supporto secondario

Miscelatore

Tanica soluzione salina

Filtro

Varie

Note

Enagic Italy SRL - P.IVA / C.F.10930641005 - italy@enagiceu.com - www.enagiceu.com

INSTRUCTIONS ON HOW TO PREPARE THE MACHINE FOR SHIPPING

Do not remove the filter

Remove
the tank

Never
disconnect
the hoses
from the
machine

SD501, Platinum,
JR e R
K8

Close the hoses
Warning! Do not send these accessories
Do not remove the

Warning! Do
not send these
accessories

Enagic Italy Srl
italy@enagiceu.com
www.enagiceu.com

Close the
hoses
Remove the tank

LABEL TO PRINT AND STICK ON THE PACKAGE

