Reparatieformulier
Vul onderstaande gegevens volledig en duidelijk in. Door het formulier te ondertekenen geeft u aan akkoord te
gaan met de inhoud van dit formulier, wij verzoeken u dit formulier samen met het (kopie) garantiebewijs in te
sturen naar Terberg Mobile.
Sommige defecten vallen niet onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Toestellen met waterschade,
stofschade, beschadigt display, val- & stootschade, elektrische schade en toestellen die zijn geopend door
derden, zijn uitgesloten van garantie. Uiteraard worden er bij garantiezaken geen kosten in rekening gebracht
en ontvangt u het toestel gerepareerd retour.
In sommige gevallen kan afstand gedaan worden van het toestel; dit zal kosteloos zijn. Terberg Mobile is in alle
gevallen een tussenpersoon die geen enkele invloed geeft op de garantiebepalingen. Alle bepalingen zijn
opgesteld door de fabrikant en voldoen aan de huidige wetgeving.
Bedrijfsnaam: _____________________________________________________________________________
Contactpersoon: ___________________________________________________________________________
Straat: ______________________________________________________________ Huisnummer: ________
Postcode: _______________ Woonplaats: ______________________________________________________
Telefoon overdag: ________________________________________

Merk toestel: _________________________________________________ Type: _______________________
IMEINummer: _____________________________________________________________________________
Aankoopdatum: ____________________________

KLACHTOMSCHRIJVING
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Meegestuurde onderdelen *: _________________________________________________________________
* alleen onderdelen meezenden die van belang zijn bij het defect. Stuur nooit uw simkaart mee.
Ingezonden reparaties zonder reparatieformulier of met een onvolledig ingevuld reparatieformulier worden niet
in behandeling genomen. Het verzenden naar Terberg Mobile is geheel voor eigen risico, daarom adviseren wij
u het toestel aangetekend te versturen. De verzending naar Terberg Mobile is voor uw rekening. De
retourzending is voor rekening van Terberg Mobile. De gegevens die in het toestel zijn opgeslagen worden
verwijderd, dus maak een kopie van aile gegevens. Reparaties nemen gemiddeld 4 weken in beslag vanaf de
dag van ontvangst van het defecte toestel. Afhankelijk van de aard van het defect kan een reparatie langer
duren.
Handtekening voor akkoord*:
Datum: ________________________ Handtekening: _____________________________________________
*Door het formulier te ondertekenen geeft u aan akkoord te gaan met de inhoud van het formulier

