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Данни на клиента
Номер на клиента

Компании

Лице за контакт

Телефонен номер.

Улица

Пощенски код / град

Данни за частта
EP Артикул?

Брой

Обозначение / OE номер.

дата на доставка

Дата на инсталиране

Получено от клиента

Дата на разширяване

Последващи разходи * (с разписки)

* Подтверждение счетов-фактур, подтверждающих профессиональную установку и удаление объекта претензии, а также счета-фактуры и квитанции о любых косвенных расходах (например, буксировка, упущенная
выгода и т. Д.) Должны быть приложены к этому заявлению о претензии. Последующие затраты или смета не могут быть рассмотрены.

ïДанни на превозното средство
Производител на превозното средство

Тип на превозното средство

Номер на превозното средство

ïДата на първа регистрация

ïОбем на двигателя (ccm)

ïМощност (Kw/ PS)

ïKM бщо

ïKM на овредената част

ïПричина за рекламацията / детайлно описание на грешката: ïПри нужда от повече място за описание, моля прибавете допълнителна страница.

Потвърждаване на съгласие на клиента
Желаете ли връщане на старата част при отказ? Моля отбележете избора

 ДА (може да има разходи по обратното изпращане, те се поемат от горепосочения клиент)
 НЕ
DПоправката на артикула е възможна и въпреки отказ по гаранцията. Произлизащите от това разходи се поемат от горепосочения клиент. В случай на отказ по гаранцията, клиента получава право на поправка
в стойност на максимум ___________________ евро. Не съществува правно изискване по поправката на рекламирания артикул. За удостоверяване на гаранцията е нужен допълнителен демонтаж и / или една
щателна проверка на часта/частите. В последствие, не възможен обратния монтаж на частта в първоначалния вид, какъвто е бил при доставката.
Моля отбележете:

 Съгласен съм с това.

 Не съм съгласен.

(Забележка: Евентуално не е възможна обработката на изискването по гаранцията).

Вид на предаване
 Получено директно от клиента

Място, дата, подпис на служител на EUROPART

 ? на превозното средство:

 Взмане от упълномощен лице?

Място, дата, подпис на клиента и име на служител, упълномощен от EUROPART

