
 Serviceblankett: DEWALT 

Dette dokumentet skal alltid fylles ut og sendes inn sammen med produktene som leveres til serviceverkstedet i 
"drop-box". Fyll ut en serviceblankett for hvert produkt i boksen.  
  
DEWALT garanti:   
DEWALT reparerer kostnadsfritt skader som skyldes material- og/eller fabrikasjonsfeil innen 12 måneder fra 
innkjøpsdato. Denne garantien dekker ikke feil som skyldes ekstraordinær slitasje eller feilbruk av produktene. Denne 
garantien gjelder ikke når reparasjoner er blitt utført eller forsøkt utført av ikke autoriserte personer. 

 FORHANDLER:

 Behandlet av:

 Tlf: 

 E-mail: 

 Dato: 

 Referanse:

 Kundens navn: 

 Tlf:

 Produktets katalognr: 

 Maks. reparasjonskostnad

 Reparasjon/Service: Kostnadsforslag: 

Reklamasjon   1 år standard   Kvittering vedlagt

Trade-in forslag: Ønsket trade-in produkt

Reklamasjon   3 år med registrering  Kvittering og garantibevis vedlagt

 Feilbeskrivelse: 

 Vedlagt tilbehør: 

Service informasjon (tegninger, reservedelspriser, brukssanvisninger osv.) finnes på www.toolcommerce.com  
Forhandleren kan registrere seg som bruker på www.toolcommerce.biz 

Flexvolt batterier sendes 
med røde transporthetter

Om batteri-transporthettene ikke brukes kommer disse batteriene å gå under klasse 9 «farlig gods. Disse reglene gjelder for 
litiumbatterier over 100 watt timer (Wh). Alle leveringer av XR FLEXVOLT batterier fra DEWALT kommer å ha batteri-
transporthetter, og disse finnes også som reservedel (N462141).
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