
Serviceskjerma
For MyWalk og andre ståhjulinger som sendes 
på service

Avsender (her skriver du inn kontaktinfo til 

eier)

Retur adresse (her skriver du inn din kontaktinfo 

og returadresse)
Ordrenummer* Kunde

Navn* Kontaktperson*

Gateadresse* Gateadresse*

Postnummer Post nummer / 

Sted*

E-post adresse* Telefonnummer*

Telefon/ Mobil 

nummer*

Ønsker leveringsmåte ved retur*

Bring 379,- (Må betales før utsending)

Produktinfo
Produktmerke* Har produktet vært på service 

før?

Ja               Nei

Modell/Type Hvis ja, hvor mange ganger?
Kjøpsdato* Er produktet last med kode?* Ja             Nei

Hvis ja, hva er koden? KODE: _______
Innlevert tilleggsutstyr.* Ja                Nei

Kjøpskvittering følger

med?*

Ja               Nei Hvis ja, hva slags utstyr? Bag            Lader

Fjernkontroll
Kan vi slette innhold?

*

Ja                Nei

Feilbeskrivelse* 

Tilleggstjenester
Ekspress-service (Pris: 500,- Arbeidet utføres utmiddelbart)

Kalibrering og rens av Ståhjuling (Pris: 495)
Jeg bekrefter at utfylt informasjon er korrekt etter beste evnte, og at betingelsene på side 1-4 er lest og 

godtatt.



Sted/Dato*: ________  ____/_____/20____                                           Kundens 

signatur*:___________________

Dette skjerma skal følge utstyret ved innlevering til 

MyStuff.no, Nedre Prinsdals Vei 85c, 1263 Oslo

VIKTIG INFORMASJON VED INNLEVERING AV UTSTYR 

OBS! 

All Garanti/Reklmasjon bortfaller ved fukt, ingen feil funnet, støt og slagskader, feil bruk av produktet og       

programfeil, samt ytre påvirkning (lyn, overspenning og lignende). 

PRISOVERSLAG 

Dersom kunden ikke ønsker innlevert utstyr reparert, påfaller det et minimumsgebyr på kr. 450,- ink. mva for 

feilsøking og prisoverslag. 

REPARASJON 

Dersom reperasjonen overstiger lønnsomheten eller på forhånd avtalt maksimumsbeløp, 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 

Ikke 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. Dersom du ikke ønsker innlevert utstyr reparert, påfaller det et 

minimumsgebyr på kr. 450,- ink. mva for feilsøking og prisoverslag og 349,- ink. mva for tilbakesendelse av 

produkt med Bring. 

Reparasjon prisliste: 

Montering av fast sperre på 6km/t (Ingen 

aldersgrense): 1000,- ink. mva 

Fjerning av fast sperre på 6km/t: 390,-

Nytt batteri og montering: 1090,- ink. Mva 

     Senorbytte og montering: 790,- ink. mva 

Nytt hovedkort og montering: 1000,- ink. mva 

Bytte av hovedkort og sensorer: 1200,- inkmva 

Feilsøking og prisoverslag: 390,- ink. mva 

Montering og ny ladeport: 490,- ink. mva 

Montering og nytt LED-lys: 490,- ink. mva 

Kalibrering av ståhjuling: 390,- ink. mva 

Rens av ståhjuling: 350,- ink mva 

*Alle prisene er inkludert deler, montering og mva (tilbakesendelse av produktet kommer i tillegg).

Dersom du ikke ønsker å reparere ditt brettet, påfaller det et gebyr på kr 390,- ink. Mva for 

prisoversalg og feilsøkning, i tillegg påfaller 379,- ink mva for tilbaksendelse av produktet med 

Bring. 



SKADERAPPORT

Fukt/spenningskade - 1

Slag/støtskade - 2

Sprekk – 3

 Skade på hjul – 4

Skade på ladeport eller av/på knapp – 5

Skade på LED-Lys – 6

Ikke fungerende bluetooth høyttaler - 7

Andre skader - 8

Det er viktig at du merker hvor brettet er skadet, det gjør du på neste side med 

tallene som står beskrevet over.

Eksempel:



Utvendig skader

Venstre felg Høyre felg

Bakside



Underside

Innvendig
Ekstra informasjon:

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER.


