
Kundreferens

Datum*

Referensnummer* 

Kundnummer 

Maskinägare* 

Kontaktperson* 

Telefonnummer*

E-post

Reklamerade artiklar Artikelnummer Benämning*

Önskad åtgärd

600 0112 Reklamationsblankett Sv 

Reklamationsblankett

Skadedatum*

Leveransdatum

Drifttimmar

Felbeskrivning*:

Produkt*
Serienummer (står på typskylt och CE-dokument)*
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OilQuicks avvikelsenummer:

johros
Textruta
Antal*

johros
Linje



Kundreferens

Ja Nej Service-ordernr.

Referensnummer* 

Service/reparation utförd 

Verkstad 

Kontaktperson 

Telefonnummer

E-post

Datum

Arbetstid Timpris

Restid Timpris

Resesträcka (km) Pris/km

Beskrivning av åtgärder:

Instruktioner: 

1. Fyll i Ert referensnummer. Kontakta OilQuicks reklamationsavdelning om referensnummer saknas. Numret
är nödvändigt för att reklamationsansökan skall vara möjlig att behandla.

2. Fyll i blanketten, fälten med * är obligatoriska, de övriga är kompletterande information som underlättar
behandlingen av ärendet.

3. Förpacka det reklamerade godset väl, bifoga Reklamationsblanketten och skicka godset till :
OilQuick AB
Hede-Finnflovägen 10
824 31 HUDIKSVALL
Märk godset med referensnumret

600 0112 Reklamationsblankett Sv

Reklamationsblankett

Postadress: Besöksadress: Godsadress: Telefon: Internet:

OilQuick AB OilQuick AB OilQuick AB +46 (0)650 153 40 www.oilquick.com

Box 1055 Hede-Finnflov. 6 Hede-Finnflov. 10 Telefax: E-post:

824 12 Hudiksvall 824 31 Hudiksvall 824 31 Hudiksvall +46 (0)650 148 84 information@oilquick.com

Sweden Sweden Sweden

Sida 2/2

OilQuicks avvikelsenummer:
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Instruktion vid reklamationsansökan 


Grund 


Då ett reklamationsärende uppstår är det av stor vikt att ärendet handläggs snabb, att minimera 
kundens problem och identifiera eventuella systematiska fel på en produkt. 
Vi vill därför att ärendet sköts enligt denna instruktion. 


Arbetsgång 


1. Kunden/återförsäljaren skall kontakta Oilquick AB, säljavdelningen, innan ett 
reklamationsärende kan påbörjas för att motta ett avvikelsenummer. 
Då bestäms även om produkten nödvändigtvis skall skickas tillbaka. 
 


2. Säljavdelningen förser kunden/återförsäljaren med en Reklamationsblankett. 


 600 0109 Reklamationsblankett SE 


 600 0110 Warranty claim form ENG 


 600 0111 Reklamationsformular DE 
Blanketterna återfinns även på www.oilquick.com. 


 
3. Kunden/återförsäljaren fyller i reklamationsblanketten så utförligt som möjligt. 


 Fälten med * är obligatoriska, de övriga fälten är kompletterande information som 
underlättar behandlingen av ärendet. 


 Reklamationsblanketten skickas sedan in till Oilquick AB på claims@oilquick.com. 
En kopia skall även bifogas med eventuellt returnerande gods så att möjligheten till 
spårbarhet bibehålls. 


 Vi välkomnar tillsammans med vår blankett även er egen reklamationsansökan samt bilder. 
 


4. Efter startat reklamationsärende har kunden/återförsäljaren 30 dagar på sig att skicka in en 
giltig reklamationsblankett och eventuellt returnerande gods. 
 


5. Då returnerat gods anländer till Oilquick AB handläggs det slutgiltigt enligt intern 
Processbeskrivning 600 5150. 


 
6. Kunden meddelas sedan beslut via mejl. 


 
OBS! Om en försändelse innehåller flera reklamationsärenden skall det förpackas på sådant sätt att 
det inte går att sammanblanda materialet. 
 
 


Ansvarig kontakt: 
Johan Rösnäs 
Tele: 0650-153 40 
 
Mail: claims@oilquick.com 


Leveransadress returgods: 
Oilquick AB 
Hede-Finnflovägen 10 
SE-824 31 Hudiksvall 
Sverige 


 



http://www.oilquick.com/file/600-0109-sve-reklamationsblankett.pdf

http://www.oilquick.com/$2/file/600-0110-eng-reklamationsblankett.pdf

http://www.oilquick.com/$2/file/600-0111-ger-reklamationsblankett.pdf

http://www.oilquick.com/extranet

mailto:claims@oilquick.com?subject=Reklamationsansökan

mailto:claims@oilquick.com?subject=Reklamationsansökan
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