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RMA formulier V003
RMA Nr.:
Bedrijfsnaam:
Referentie klant:
Straat:
Contactpersoon:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email:
Artikelnummer:
Serienummer:
Reden retour:
Omschrijving:
Opmerkingen:
Vereisten:
Plaats/datum
Bedrijfsstempel/handtekening
Support contact:
Datum:
Rode velden zijn verplicht!
(indien bekend)
Geef zoveel mogelijk informatie.
In het geval dat reparatiekosten hoger zullen zijn dan € 150,00 wordt een kostenvoorstel afgegeven.De standaard onderzoekskosten van € 100,- worden altijd in rekening gebracht mits het garantie betreft.
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