
SERVICE VÆRKSTED
Tajima Trading ApS

Aalborgvej 62A
DK - 9560 Hadsund

Hovednr.: 96 52 08 60 
Servicenr.: 22 55 78 30

mail: service@tajima.dk

Der skal udfyldes én formular pr. servicesag/produkt.

F O R M U L A RF O R M U L A R
SERVICE / KALIBRERING

Derxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Afsenders adresse: Returnerings adresse Samme som Afsender adresse

Når du indleverer en linjelaser eller rotationslaser, accepterer du et serviceeftersyn, der koster kr. 400,00 ekskl. moms. Prisen dækker over 0,5 
times arbejde med at klarlægge eventuelle fejl i produktet, inden vi kontakter dig med svar på, om det kan lade sig gøre (eller svare sig) at 
servicere laseren. Hvis den kan laves, giver vi dig samtidig et tilbud på, hvad det vil koste. Vælger du at takke Nej til service og skrotter laseren her 
hos os, sender vi dig ikke en regning – vi kan nemlig højst sandsynligt genbruge dele af laseren. Vælger du at få den defekte laser retur, sender vi 
dig en regning på kr. 500,00 ekskl. moms, der dækker den halve times serviceeftersyn samt håndtering ifm. returnering.
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