REPARATIEFORMULIER
Reparatieformulier:

eenvoudig een reparatie aanmelden
bij Notebook reparatieservice. Vul dit
formulier in print het uit, plaats uw
handtekening en voeg het bij het te
repareren apparaat. Stuur het pakket
goed verpakt, gefrankeerd en
aangetekend of verzekerd op naar:

U kunt uw reparatie ook afgeven bij
Bruna Gendt. U dient dit formulier dan
2x af te drukken één om bij het te
repareren apparaat te voegen, en één
om aan de balie medewerker te
overhandigen.

Notebook reparatieservice
Scherpe Hoek 70
6686 DG Doornenburg
info@notebookreparatieservice.nl
otebookreparatieservice.nl
Tel: 0481 357 093

Bruna Gendt
Julianastraat 2
6691 AV Gendt

Gegevens apparaat:

Uw gegevens:

LET OP! Sluit de netstroomadapter en accu bij! Verstuur het apparaat goed verpakt in een
stevig doos naar ons op!

Bedrijfsnaam:
Naam:
Adres:

Postcode:

Tel:

Mail:

Plaats:

Handtekening:

Soort apparaat:

Soort Apparaat

Vervanging van:

Kies hier uw vervanging

Merk / Type:

Klacht omschrijving:

Soort scherm*:

Indien van toepassing

Schermgrootte*:

inch

Wachtwoord*:
Wanneer het apparaat vergrendeld is met een
patroon kunt in het kader rechts het
ontgrendelpatroon tekenen. Geef in het
wachtwoord veld vervolgens de cijfer volgorde van
het getekende patroon op zodat wij de volgorde
kunnen aflezen, bijv.: 1 - 4- 5 - 6 - 9.

Teken het patroon

* Indien van toepassing

Prijsopgave wij voeren de reparatie direct
zonder prijsopgave uit als de kosten lager zijn
dan € 90,00. Indien de kosten hoger zijn, de prijs
van het vervangend onderdeel of de reparatie
afwijkt, of in geval van andere bijzonderheden,
nemen wij contact met u op. In alle gevallen
dient u te reageren op de prijsopgave. Pas na
uw reactie kunnen wij overgaan tot reparatie!

Diagnosekosten wij berekent € 25,00
diagnosekosten wanneer voor de
reparatie geen toestemming wordt
gegeven. Verlies van data wij kunnen
niet verantwoordelijk worden gehouden
voor eventueel dataverlies; zorg ervoor
dat vooraf een back-up van de gegevens is
gemaakt.

Geen reparatie

ls het apparaat aangeleverd in één van onderstaande
condities, dan zal Notebook reparatieservice geen
reparatie uitvoeren.
- Als het toestel onvolledig of in onderdelen wordt
aangeleverd
- Als derden kortsluiting of andere schade aan het
moederbord hebben veroorzaakt
- Als het vocht nog uit het toestel komt

