
Serviceskjema 
(for Classywalk og andre ståhjulinger som sendes til reparasjon) 

Felt merket med (*) må fylles ut.

Avsende r (Kontaktinfo til eier) Returadre sse  (her skriver du inn din kontaktinfo og returadresse)

rdrenu er Kunde
a n Kontaktperson* 

Gateadresse * Gateadresse * 

Post nummer | sted * Postnummer | sted * 

E-post adresse * Telefonnummer * 

Telefon/Mobil nummer * 

Hente i butikk 
Ønsket levering ved retur* 
 ring ,- ( å betales før utsending) 

Produktinfo 

Produktmerke* Har produktet vært på service før?*  Ja      Nei 

Modell/Type*      Hvis ja, antall ganger? 

Er produktet låst med kode?*  Ja      Nei 

     Hvis ja, hva er den?*  KODE:_________ 

Innlevert tilleggsutstyr *  Ja      Nei 

Kjøpskvittering følger med?*  Ja      Nei               Hvis ja, hva slags utstyr?* 

Kan vi slette innhold?*  Ja      Nei 

Feilbeskrivelse*  

Tilleggstjenester 

Ekspress-service (Pris : 695,- Arbeidet utføres umiddelbar t ) 
alibrering og rens a  ståhjuling ris  

“Jeg bekrefter at utfylt informasjon er korrekt etter beste evne, og at betingelsene på   er lest og godtatt” 

Sted/Dato * :__________  _____ /_____/ 20____  Kundens signatur * : _____________________ 

Dette skjema skal følge utstyret ved innsending  
av din service til: 

 
Postboks 88

1556 Son

ader 
jernkontroll
ag

j psdato*

mailto:post@mobilring.no
mailto:post@mobilring.no
mailto:post@mobilring.no


VIKTIG INFORMASJON VED INNLEVERING AV UTSTYR 

OBS! 
All Garanti  bortfaller ved fukt, ingen feil funnet, støt og slagskader, feil bruk av produktet, virus og 
programfeil, samt ytre påvirkning (lyn, overspenning og lignende).          

PRISOVERSLAG 
Dersom kunden ikke ønsker innlevert utstyr reparert, påfaller det et minimumsgebyr på kr. ,- ink. mva for feilsøking 

 prisoverslag. 

REPARASJON 
Dersom reperasjonen overstiger lønnsomheten eller på forhånd avtalt , vil kunde bli kontaktet, jfr. ’ Lov 
om håndtverktjenester m.m. for forbrukere’, kapittel II, oppdraget §7, 1. og 2. ledd:  

§7. Plikt å fraråd

1) ’Dersom tjenesteyteren før avtale er inngått eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for en reparasjon vil stå i
misforhold til det tingen er verd i reparert stand, eller for øvrig at tjenesten ikke vil bli rimelig nytte for forbrukeren, skal
tjenesteyteren orientere forbrukeren om det.’

2) ’Dersom tjenesteyteren under utføring får grunn til å anta at prisen vil bli betydelig høyere enn det forbrukeren måtte
vente, eller grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført som forutsatt, skal
tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Er forbrukeren ikke å treffe eller mottar tjenesteyteren av andre grunner ikke
beskjed, skal tjensteyteren stanse arbeidet dersom dette må antas å være i forbrukerens interesse.’ Når reperasjonen
er ferdig, vil kunde bli kontaktet.

IKKE AVHENTEDE PRODUKTER 
kke avhentede produkter vil bli kondemnert eller solgt brukt etter 3 måneder for å dekke opp evt. Kostnader, jfr. ’Lov 
om håndverkstjenester m.m. for forbrukere’, kapittel VIII, forsinkelse på forbrukerens side §46 og 47.  

§46. Tilbakeholdsrett.
Gjelder tjenesten en ting som er overgitt til eller som ellers er hos tjenesteyteren, og betaler forbrukeren ikke i rett tid det
tjenesteyteren kan kreve for oppdraget, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake inntil forbrukeren betaler eller stiller
betryggende sikkerhet for kravet.

§47. Omsorgsplikt og salgsrett
1. Tjenesteyteren skal dre tilbørlig omsorg for ting som blir holdt tilbake etter §46 eller som ikke blir overtatt i rett tid av

forbrukeren. Tjenesteyteren kan kreve forsvarlige kostnader dekket av forbrukeren.
2. Tjenesteyteren kan selge ting som nevnt etter reglene i Lov av 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å

selge ting som ikke var hentet.
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