
Sted, dato, underskrift for EUROPART-medarbejderen
eller en medarbejder bestilt af EUROPART

Sted, dato, kundens underskrift plus navn i almindelig tekst

Garantibegæring

Reklamationsgrund/Udførlig fejlbeskrivelse: Hvis der kræves mere plads, bedes separat blad vedlægges

Køretøjsdata

Køretøjsproducent Køretøjstype

Chassis-nr. Første indregistrering

Cylindervolumen (ccm) Ydelse Kw/ PS

KM i alt KM beskadiget komponent

Komponentdata

*  Fakturaer, som beviser den professionelle montering- og afmontering af den reklamerede genstand, samt kvitteringer for opståede følgeomkostninger (f.eks. bugseringsomkostninger, tabt fortjeneste, etc.)  
skal være vedlagt denne reklamationsanmodning. Senere indsendte omkostninger eller omkostnings) overslag kan ikke tilgodeses.

Modtaget fra kunden Indirekte omkostninger (m/kvitteringsbilag)

EP-artikelnr. Styktal

Leveringsdato Dato for påmontering Dato for afmontering

Beteg./OE-nr.

Kundedata

Postnr./ByVej

Telefonnr.Kontaktperson

Kundenummer Firma

Filial GB-nr.Medarbejder

Kundens erklæringer om indforståelse

Reparation af en artikel er under visse omstændigheder mulig, selv om garantikravet er blevet afvist. De hermed forbundne omkostninger skal afholdes af ovenn. kunde. Såfremt et garantikrav afvises, giver kunden hermed sin 
tilladelse til, at der udføres reparation til et beløb på op til                                 euro. Der foreligger ikke noget retligt krav på reparation af den reklamerede artikel. En prøvelse af garantikravet kan gøre det nødvendigt at demontere og/
eller underkaste komponenten et ødelæggende eftersyn. Det vil herefter ikke længere være muligt at genskabe komponentens oprindelige tilstand. 

Jeg erklærer mig indforstået   ikke indforstået   med ovenstående (Bemærk: Garantibegæringen vil eventuelt ikke kunne behandles)

Tilbagelevering af brugt komponent ønskes ved afvisning af garantikrav

  Ja (der kan opstå omkostninger ifm. returneringen, som skal afholdes af ovenn. kunde)
  Nej 

Overdragelsesmåde

  Modtaget direkte af kunden   Køretøjets indreg.nr.   Afhentning pr. fuldmagt   Tour-nr.
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