ä

ö

 Ingen demontering av den defekta delen/varan får ske förens man har verifierat och kontrollerat att man erhållit rätt bildel
från oss.
 Provmontera ALLTID delen innan ev. Lackering eller slutmontering.
 Kontrollera att erhållna reservdelen INTE är transport skadad.(vid skada reklamera detta direkt till posten)
 Beträffande ALLA lackerade detaljer får man räkna med att dessa behöver ny lack.
 För alla karosseridetaljer kan mindre parkeringsblessyrer förekomma, naturligtvis inom billackerarnas spacklingskrav.
 Alla yttre delar i plast samt belysning ska motsvara ett skick i förhållande till av oss angivet miltal
 Alla glödlampor samt xenonlampor garanteras INTE trots att de ibland medföljer.
För motor, växellåda, broms samt elektronik kräver vi fackmannamässig montering.
Motorer/Bakaxlar/Växellådor är alltid tömda på oljor, fyll dessa med angiven volym från original märkesverkstad.

El-detaljer: När det gäller elektriska detaljer levereras dessa plomberade.Vid bruten plombering /förpackning gäller ej ångerrätten.
Vid problem, garantiärenden eller att du ångrat köpet. RING OSS FÖRST!
(Vid retur måste returdokumentet nedan fyllas i och bifogas ihop med varan.)
Vimmerbybildemontering AB står inte för demontering eller monteringskostnader på delar som köpts via oss oavsett orsak till
reklamation.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETURDOKUMENT

(VID RETUR ELLER REKLAMATION)

1: Kontakta ALLTID vår säljare innan retur! (Säljaren står på kvittot, tel:0492-20028)

2: Ange namn på säljaren som du haft telefonkontakt med här:___________
3: Ange ditt regnummer på bilen ex ABC123:__________
4: Markera med X orsak till retur och fyll i förklaring.
□
Ångrat köp/felbeställt
□
Fungerar ej
(ange nedan vad som inte fungerade, samt ev felkod)
□
Defekt/skadad
(ange nedan vad som är defekt)
□
Fellevererad
□
Annat
(ange orsak nedan)
□
Byte av vara (ange lagernummer på varan du vill ha ex W123456/L234567 :__________________
VIKTIGT! Förklara orsak till retur:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Faktura/kvitto nr:___________ Kundnr:__________ (vid kredit)
Bank:________________Clearingnr:_____________ Kontonummer:__________________
4: BIFOGA KVITTO + RETURSEDEL MED VARAN VID RETUR
(Kvittot är vitt a4 med vår logga på, sitter alltid i en röd/genomskinlig plastficka på paketet vid leverans)

5: Returvaror ska paketeras väl och återsändas med Post/Bussgods/Brev till oss. (ej mot efterkrav!)
Information om garantier och bytesrätt hittar du på vår hemsida www.vimmerbybildemontering.se
Vimmerby Bildemontering AB
Källenäs, 590 80 Södra Vi
Tel.nr: 0492-200 28, Faxnr: 0492-207 20
Öppet: Måndag-Fredag 8.00-17.00
www.vimmerbybildemontering.se
Tel:0492-20028
Mail: info@vimmerbybildemontering.se

Returer utan returdokument och kvitto behandlas ej!

