2.6.2014

FORMULARZ WNIOSKU
DOTYCZĄCEGO GWARANCJI
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPRACOWYWANIA WNIOSKÓW
Do całkowicie wypełnionego formularza należy dołączyć wszelkie dokumenty (dowód dostawy/
rachunek) dotyczące nabycia reklamowanej części przez klienta końcowego oraz przez warsztat
w systemie handlu hurtowego.
• Prosimy mieć na względzie, że na skutek podania błędnych lub nieprawidłowych danych i
wynikających z nich dodatkowych pytań powstają niepotrzebne koszty i opóźnienia czasowe.
• Dla każdego reklamowanego podzespołu należy wypełnić odrębny, kompletny wniosek!
• Koszty dodatkowe należy wyszczególnić w sposób udokumentowany!
Tylko całkowicie wypełniony wniosek może być szybko opracowany!
Proszę wysłać część wraz z kompletną dokumentacją do:
Egon von Ruville GmbH
Reklamationsabteilung
Billbrookdeich 112
22113 Hamburg

PRODUCENT/DOSTAWCA

Nr wniosku dotyczącego gwarancji

Nazwisko:

Osoba do kontaktu:

Nazwa ulicy i numer domu:

Kod pocztowy:

Adres e-mail:
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Data

Miejscowość:

KLIENT/WARSZTAT

Nazwisko:

Osoba do kontaktu:

Nazwa ulicy i numer domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Adres e-mail:

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

Nazwisko:

Osoba do kontaktu:

Nazwa ulicy i numer domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Adres e-mail:

Numer klienta warsztatu:

Potwierdzenie/nr dowodu dostawy warsztatu:

Numer klienta w systemie handlowym:

Potwierdzenie/nr dowodu
dostawy w systemie handlowym:

Dotyczy/przekazano z filii:

Numer artykułu producenta:

Własny numer wniosku
dotyczącego gwarancji:

Specjalista:

Określenie:

Numer artykułu
przedstawiciela handlowego:
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Pozostałe:

Producent pojazdu i typ:

Typ silnika:

Nr kluczka pojazdu:

Nr silnika:

Pojemność
silnika:

Nr podwozia:

Moc/kW:
Silnik benzynowy

Data pierwszej
rejestracji:

Zamontowano dnia:

Stan licznika:

Wymontowano dnia:

Stan licznika:
automatyczna

POWÓD REKLAMACJI

Dokładny opis zastrzeżeń:

Strona 3 z 4

POWÓD REKLAMACJI

Usterka występuje:
pozostałe

Potwierdzenia dotyczące kosztów
zabudowy/wymontowania (koszty dodatkowe) w wysokości
Euro +
podatek VAT dostępne są w oryginale.
Później doręczone dokumenty dotyczące kosztów dodatkowych nie będą uwzględniane.
Dokonano wstępnej wymiany.

W razie uznania wymagania są następujące:
zapisanie na dobro rachunku

W razie odrzucenia wniosku wymagania są następujące:
wyzłomowanie

Kompletność i prawidłowość danych potwierdzono:

Data

			

Podpis
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