
REKLAMASJONSSKJEMA

Dato opprettet, forh.: Forhandler Slutt bruker

Navn: Navn:

Dato, rekl./ordrenr. Kr.F.: Kontaktperson: Adresse:

Postnummer: Postnummer:

e-post: e-post:

Telefon: Telefon:

Kjøretøy 

Merke, modell, årsmodell: Leveringsdato:

Chassinummer: Timer:

Redskap/utstyr påmontert: % landeveikjøring:

Fakturanummer/ordrenummer og dato for kjøp av reklamasjonsobjekt:

Beskrivelse av reklamasjon:
(når oppstod problemet/symptomer/hva har bruker gjort etc.)

Hjuloppsett
Venstre foran Høyre foran Venstre bak Høyre bak

Mønsterdybde: mm mm mm mm
Merke:
Dimensjon:
Mønster:
Felgstørrelse:
Høydekast felg: mm mm mm mm
Sidekast felg: mm mm mm mm
Høydekast dekk: mm mm mm mm
Sidekast dekk: mm mm mm mm
Dekktrykk: bar bar bar bar
Montert dato:
Timer: t t t t
Dot-nummer(uke/år):

Rådgivning til sluttbruker

Veiledning:
Bilder av reklamasjonsobjektet må vedlegges. Disse må være av god kvalitet; sørg for godt lys og bruk gjerne kameraets 
makromodus for å få med detaljer der det er påkrevd. Ved reklamasjon på dekk må det vedlegges oversiktsbilde der 
dekkdimensjon og produsentnavn fremkommer.
Eventuell måling av kast i dekk og/eller felg må foretas, som beskrevet i egen veiledning.
DOT-nummer står på dekkets sidevegg, og er i formatet AABB, ukenummer og år for produksjon.
UTFYLT SKJEMA, SAMT ANNEN DOKUMENTASJON, SENDES PÅ E-POST TIL post@krfaksvaag.no

initiator:post@krfaksvaag.no;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:18709a1d2f9e87458923cb64a811e649
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