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REKLAMATIONSRAPPORT

Datum

Ärendenr./ Frenos ordernummer

Stämpel verkstad/serviceställe

Företag/ägare av fordon/artikel

Org. nr

E-post

Namn på verkstad/serviceställe

Telefon Kundnr. hos Freno

Fordonstyp Reg. nr Chassinr.

Årsmodell Fordonets serienr., hittas på Frenos typskylt

Mätarställning (km) Ordernr. på reservdelsbest. Garanti Felleverans Retur

Kopiera gärna reklamationsrapport som ni fyller i. Reklamationsrapport bifogas den 
reklamerade delen. Reklamationsrapport finns även att skriva ut på www.freno.se



ReklamationsRappoRt2

Ordernr. 

Ankom daum

Signatur

Beskrivning

Kollinr. 

Artikelbenämning Artikelnr. Antal

Beskrivning av upplevt fel eller skada

Beskrivning av åtgärd

I samband med framtida kommunikation,  
vänligen använd ärendenr./ordernr. 

INTERN ÅTGÄRD

PRODUKTER/UTRUSTNING/KOMPONENTER/ORSAK

OBS! Vid garantiarbete överstigande 3 timmar skall Freno AB kontaktas innan arbetet påbörjas, i annat fall 
utgår ingen ersättning överstigande 3 timmar. För att få ersättning för ert gods måste varan returneras så att 
den är Freno AB tillhanda inom 30 arbetsdagar, om denna blankett ej är korrekt ifylld returneras den och 
garanti kan ej utgå vid detta tillfälle. Ägaren av fordonet skall bära kostnaden och stå för transporten av 
felaktiga delar som skickas till Freno AB i Piteå för bedömning. Om reklamationen godkänns krediteras 
fraktkostnaden samt den utbytta delen. Freno följer Allmänna leveransbestämmelser LFG 10, villkor hittas på     
www.lastfordonsgruppen.com

Denna blankett bifogas med den returnerade varan.

UPPGIFTER NEDAN IFYLLES AV FRENO

Gods som returneras utan 
Frenos medgivande kommer 
återsändas avsändaren!
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