
REKLAMATIONSBLANKET

VVS Installatør: Komponent er indleveret til følgende Grossist:

Firma: *
Adresse: 

Postnr.: *
By: *

Dit navn: *
Tlf: *
E-mail: *

BEMÆRK:  Fremgår de obligatoriske data * ikke af rekla-
mationsblanketten, tillader Redan sig at afvise sagen.

Firma: *
Adresse:

Postnr.: *
By: *
Kontakt: *
Tlf.:

E-mail: *
Deres ref.: *

Kundeoplysninger

Reklamationsoplysninger      Fejlbeskrivelse Komponent

 Regulator (ECL)  Lækage Prod. date: __________________

 Pumpe (Wilo)  Støj (eks. : 20/13)

 Pumpe (Grundfos)  Temperatur

 Termostat (FJVR)  Elektronik For aflæsning af produktionsdato se

 Termostat (RAVK)  Ikke listet - beskriv fejl fotoguide her

 Brugsvandsregulator (PM)

 Brugsvandsregulator (PM2)

 Brugsvandsregulator (PTC)

 Brugsvandsregulator (PTC2)

 Trykdifferensregulator (TD200)

 Pladevarmeveksler  Andet

Bemærk, at vi registrerer og opbevarer dine kontaktinforationer for at kunne behandle din sag. Du kan altid læse mere om vores Privatlivspolitik på 
vores hjemmeside under “Privatlivspolitik”.

Fejlbeskrivelse / Bemærkninger:

PRODUCED BY DANFOSS REDAN A/S © 02/2020

  CASE NO: 

 Jeg har læst og accepterer betingelserne
Læs Redans salgs- og leveringsbetingelser her

Upload foto af typeskilt (option)

Upload foto af beskadiget komponent (option)

BEMÆRK:  Fremgår de obligatoriske data ikke af reklamationsblanketten, tillader Redan sig at afvise sagen.

Upload foto

Upload foto

Production no.: Unit no.:

(8 cifre: xxxxxxxx) ((eks. : 004U8284)

Anlægsadresse: *

(Angiv adressen, hvor unitten er installeret)

https://www.redan.dk/reklamationsbehandling/
https://www.redan.dk/salesconditions
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