Service & inlämningsblankett
Kunduppgifter
Företagets namn:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Mobil:

Ert ordernummer:
Leveransadress:

Org.nr.

Postnummer:

Ort:

Faktureringsadress:
Postnummer:

Ort:

Arbetsuppgifter
Fabrikat:

Modell:

Serienummer:
Tillbehör:
Felbeskrivning:

Kostnadsförslag önskas:

Ja! OBS: Undersökningsavgift på 1000 kr exkl. moms debiteras om reparation avböjs.

Inlämning till service:

Kunden lämnar / skickar själv in apparaten.
Serviceavdelningen hämtar apparaten. Endast i Sthlm området, budkostnad tillkommer
Nermontering av takmonterad projektor önskas. Endast i Sthlm området

Hämtning efter service:

Kunden hämtar själv apparaten
Serviceavdelningen kör ut apparaten. Endast i Sthlm området, budkostnad tillkommer
Presentationsdata skickar apparaten med postens företagspaket. Ej Sthlm området
Uppmontering av takmonterad projektor önskas. Endast i Sthlm området

OBS: Vid åberopande av garantireparation SKALL en faktura / kvitto bifogas apparaten. I fall faktura EJ kan styrkas
garanti, eller ej är bifogad, kommer arbete och material debiteras enligt för dagen gällande prislista.
Prisuppgift. Vi lämnar alltid en prisuppgift / offert innan reparation. Vi tar ingen avgift för detta om apparaten skall
repareras eller får skrotas på verkstaden. Om reparationen avböjs och kunden vill ha tillbaks apparaten tar vi ut en
avgift för att täcka vår hantering. Avgifterna är 1000 kr exkl. moms & eventuell frakt.
Om ni är ny kund hos oss är det viktigt att ni fyller i ert organisationsnummer så att vår ekonomiavdelning kan göra en
kreditkontroll och lägga upp er som kreditkund, annars måste vi leverera mot efterkrav eller kontant betalning.
Vid insändande av apparat till oss, se till att apparaten är väl emballerad för att undvika fraktskador eller andra skador.
Fraktbolagen eller Presentationsdata AB tar inget ansvar för skador som uppstått p.g.a dåligt emballage.
Skicka apparaten till adressen enligt nedan.

Härmed intygar jag att företagsuppgifterna är riktiga samt att jag tagit del och godkänner villkoren enligt ovan.

Datum:

Ort:

Namnteckning:

LEVERANSADRESS

TELEFON

Internet:

Org.nummer:

Presentationsdata AB
Fyrverkarbacken 34
112 60 Stockholm

08-30 00 27

www.presentationsdata.se

556506-1586

FAX

E-post:

08-33 63 25

service@presentationsdata.se

