Returblankett Össur Nordic

– mailas/FAXas in till Össur nordic innan retur

Innan ni returnerar varor ska denna blankett fyllas i och faxas till +46 18 18 22 18 eller mailas till info@ossur.com.
När Össur Nordic mottagit returblanketten, kontaktar vi Er i oklara fall. I samband med detta bokar Össur Nordic
en upphämtning av godset, om så önskas. För returanledning 2, 3, 4, 6 och 8 står Össur Nordic för kostnaden.
Övriga upphämtningar debiteras med SEK 95/ EURO 30 / DKK 250 /NOK 350 och då sköter Össur Nordic all
administration.
Varor krediteras enligt följande (förutsatt att varan är i säljbart skick):
1.
2.
3.

Äldre än 30 dagar från fakturans förfallodag, faktureras en administrations- och hanteringsavgift 		
på 20 % av faktureringsvärdet.
Äldre än 90 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
Specialprodukter/beställningsvaror återtages ej.
Returadress: Össur Nordic AB, Salagatan 16D, SE-753 30 Uppsala

kontaktinformation::
Kundnr. /Företag
Kontaktperson

namn

Tel.nr. och e-mail
till kontaktperson för
upphämtning av gods.

tel.nr.

q

e-mail

Ja tack, jag önskar upphämtning av gods

q

Nej tack, jag önskar EJ upphämtning av gods.

Artikelinformation::
Artikelnummer

Orsak till
retur*

Ev. serienummer

Faktura- eller
leveranssedelsnummer

ÖN:s notering

kommentar::

*

1. Felbeställning 		
2. Fellevererat			
3. Prov 60 dagar (Flex-Foot)

Össur Nordic
Box 67		
SE-751 03 Uppsala
		

4. Reparation inom garanti
5. Reparation utan garanti		
6. Reklamation inom garanti

tel. + 46 (0)18 18 22 00		
fax: + 46 (0)18 18 22 18
info@ossur.com

7. Reklamation utan garanti
8. Service BIONCIS

REKLAMATIONER

ANDRA RETURER

Kontakta Össur Nordics kundsupport, så hjälper vi dig att
hantera ditt ärende korrekt.

P.g.a.felbeställning av kund m.m.
Fyll i returblankett som finns på www.ossur.se eller i katalogen och bifoga även originalfaktura. Returnera produkten till
Össur Nordic eller kontakta Össur Nordic som hjälper med
upphämtning mot en avgift.

1. Packa produkten och väg paketet.
2. Kontakta kundsupport på +46 18 18 22 00 eller
info@ossur.com för att beställa en kostnadsfri upphämt-		
ning av paketet.
3. Össur Nordics gör en utvärdering av reklamationsären-		
det.

Under förutsättning att produkten är oanvänd, felfri och i sin
originalförpackning, krediteras den enligt följande:

REPARATION
Kontakta Össur Nordics kundsupport, så vägleder de dig
vidare.

A. Äldre än 30 dagar från fakturans förfallodag faktureras
en administrations- och hanteringsavgift om 20 % av
faktureringsvärdet.
B. Äldre än 90 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
C. Specialprodukter/beställningsvaror återtages ej.

Vid överenskommelse om reparation:
1. Packa produkten och väg paketet.
2. Returnera produkten till Össur Nordic eller kontakta 		
Össur Nordic som hjälper till med en upphämtning mot
en avgift.

P.g.a. felleverans av Össur Nordic
Fyll i returblankett som finns på www.ossur.se eller i katalogen och bifoga även originalfaktura.

SERVICE AV BIONIC-PRODUKTER

Returnera produkten till Össur Nordic eller kontakta Össur
Nordic som hjälper till med en kostnadsfri upphämtning.

Kontakta Össur Nordics kundsupport, så vägleder de dig
vidare. Ha serienumret tillgängligt för snabbare support.

Under förutsättning att produkten är oanvänd, felfri och i sin
originalförpackning krediteras den enligt följande:
A. Äldre än 30 dagar från fakturans förfallodag, faktureras
en administrations- och hanteringsavgift om 20 % av
faktureringsvärdet.
B. Äldre än 90 dagar från fakturans förfallodag återtages ej.
C. Specialprodukter/beställningsvaror återtages ej.

Össur Nordic
Box 67		
SE-751 03 Uppsala
		

tel. + 46 (0)18 18 22 00		
fax: + 46 (0)18 18 22 18
info@ossur.com

