
Boekingsnummer :

Naam : RS Benelux BV
Adres : Smakterweg 64, 5804 AH  Venray
Telefoon : (0478) 589500 
Telefax : (0478) 585566
E-mail : service@rsbenelux.nl

REPARATIEFORMULIER

*  Naam klant : Telefoon : 

* Adres : Telefax : 

*  Pc / Woonplaats : : 

*  Email : Debiteurnr : 

* Merk Apparatuur : 

Serienummer : 

Uw referentie : 

     *   Klachtomschrijving: aanvinken wat van toepassing is

Start niet op, doet helemaal niets

Valt spontaan uit

Geen of slechte ontvangst

Display defect / slecht leesbaar

Laadt niet op

Geen / zacht geluidsignaal

Spreekluister verbinding werkt niet / werkt slecht

Behuizing, toetsenbord of clip defect

Anders, nl.:

   Naam :

     Handtekening tekenbevoegde :

wordt ingevuld door RS Benelux BV

Hierbij zenden wij aan RS Benelux BV ondergenoemd artikel met ondergenoemde klacht(en)
ter reparatie en/of vervanging. Wij gaan akkoord met de onderzoekskosten à € 35,00 die hiermee gemoeid zijn.

- De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer het artikel gerepareerd of vervangen wordt. -

RS Benelux BV, Kvk 64184366, BTW nr NL855557539B01

Niet ondertekende formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen

* is een verplicht veld   
Het ingevulde formulier bij het product voegen
en opsturen naar:
 
RS Benelux BV
Smakterweg 64
5804 AH Venray
 
Hebt u vragen bij het invullen van dit formulier? 
Neem dan contact op met de afdeling reparaties
via telefoonummer (0478) 589500.

JA 
NEE 

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN  GARANTIECLAIM? MEEGELEVERDE TOEBEHOREN  

Clip
Accu / batterijen

Simkaart
Accuklepje
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