
Mura Car Accessories (MCA)
Strada Doctor Iacob Felix nr 20, apt 1, etaj 1 
011031, București, sector 1
Telefon: 0756 76 79 64 / 0747 47 37 52 
Website:  http://mca.electricmura.ro/ ro 
Email: contact@mca.electricmura.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Pentru a verifica livrarea coletului către MCA, vă rugăm folosiți numărul de urmarire furnizat de curier. Dacă
informația de pe site-ul curierului indică o problema la livrarea coletului, vă rugăm sa ne contactați.

2. Veți fi contactat(ă) de un angajat MCA pentru a primi informații despre starea unitații dvs.

3. Vă rugăm să verificați ca detaliile furnizate mai jos sa fie corecte, complete și lizibile, pentru a evita
intârzieri.

□ Da Am citit și sunt de acord cu Termenii și Conditiile MCA

FORMULAR REPARAȚIE
(vă rugam imprimați, completați si adaugați in colet acest formular)

Nume complet Telefon E-mail

Adresă livrare ( codul poștal obligatoriu | livrarea prin DPD curier) Factură persoană juridică ? Vă rugăm furnizați CUI:

Serie șasiu / VIN 

□ Da □ Nu □ Nu știu Altcineva a încercat 
să repare unitatea:

□ Da □ Nu □ Nu știu

Tip unitate ( BM54 / 
MK4 / Logic 7 / etc)

Infiltrație de apă

Descriere defect

Alte informații / 
cerințe speciale / etc*

*Vă rugăm completați orice adaugări aveți pentru inginerii noștri sau pentru personalul de la dept. suport clienți. Încercăm să ținem
cont și de informații transmise verbal sau prin email, dar putem garanta doar pentru informații primite pe cale scrisă, adică prin
acest formular.

Cum ați procedat 
pentru demontarea 
unitații de pe mașina 
dumneavoastră ?

□ Singur (ă)

□ Cu ajutorul unei cunoștințe

□ Am apelat la un service auto, contra cost

□ Altă metodă. Vă rugăm menționați ......................
...............................................................................
...............................................................................

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, vă rugăm să ne ajutați cu un răspuns la întrebarea de mai jos

http://mca.electricmura.ro/en
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