
Reparationsblankett för Ingersoll Rand

Vid garan�anspråk ska de�a dokument bifogas komple� ifyllt �llsammans med 
kvi�o/fakturakopia. I annat fall åtgärdas inte maskinen. 

Garan�villkor hi�ar du xxxxx 

Garanti: Ja, kvitto/fakturakopia bifogas Nej

Datum:

Produkt/Modell:

Problem:

Kund:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Kontaktperson:

Telefon:

Skickas �ll: 
  
Professional Technologies Sweden AB (ProTech Sweden AB) 
Munkerödsvägen 5 
444 32 STENUNGSUND 
Telefon: 0303-89135

Fälten kan fyllas i på datorn och sedan skrivas ut, alternativt skrivas ut och fyllas i som vanligt.

Kostnadsförslag debiteras med SEK 250.- + moms om maskinen inte repareras.

Kostnadsförslag



Garantitid:  
  
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av ett (1) års garanti från leveransdatum (inköpsdatum 
skall kunna styrkas med kopia av fakturan) för fabrikationsfel om inget annat anges. Garantin 
täcker inte normalt slitage eller handhavandefel.  
  
Även om utrustningen ligger inom garantitiden betyder inte det att den automatiskt repareras 
utan kostnad. Ägaren till utrustningen har ett ansvar för att använda och underhålla 
utrustningen på rätt sätt.  
  
Följande exempel är inte material- eller tillverkningsfel:  
  
 Utrustning som inte smorts tillfredställande (om detta krävs för en riktig funktion)  
 Utrustning som är slitet av daglig användning  
 Utrustning som innehåller smuts, vatten, eller korrosion  
  
 


Reparationsblankett för Ingersoll Rand
Vid garantianspråk ska detta dokument bifogas komplett ifyllt tillsammans med kvitto/fakturakopia. I annat fall åtgärdas inte maskinen.
Garantivillkor hittar du xxxxx 
Garanti:
Skickas till:
 
Professional Technologies Sweden AB (ProTech Sweden AB)
Munkerödsvägen 3
444 32 STENUNGSUND
Telefon: 0303-89135
Fälten kan fyllas i på datorn och sedan skrivas ut, alternativt skrivas ut och fyllas i som vanligt.
Kostnadsförslag debiteras med SEK 250.- + moms om maskinen inte repareras.
Garantitid: 
 
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av ett (1) års garanti från leveransdatum (inköpsdatum skall kunna styrkas med kopia av fakturan) för fabrikationsfel om inget annat anges. Garantin täcker inte normalt slitage eller handhavandefel. 
 
Även om utrustningen ligger inom garantitiden betyder inte det att den automatiskt repareras utan kostnad. Ägaren till utrustningen har ett ansvar för att använda och underhålla utrustningen på rätt sätt. 
 
Följande exempel är inte material‐ eller tillverkningsfel: 
 
         Utrustning som inte smorts tillfredställande (om detta krävs för en riktig funktion) 
         Utrustning som är slitet av daglig användning 
         Utrustning som innehåller smuts, vatten, eller korrosion 
 
 
8.0.1291.1.339988.308172
	CheckBox1: 0
	TextField1: 
	TextField2: 
	TextField3: 
	TextField4: 
	TextField5: 
	TextField6: 
	TextField7: 
	TextField8: 
	TextField9: 
	PrintButton1: 
	NextPage: 
	PreviousPage: 



