Servicebeställning
Kunduppgifter
Företagets namn:
Kontaktperson:

Avdelning:

Telefon:

Mobiltel:

Telefax:

E-post:

Ert ordernr:

Org.nr.

Leveransadress:
Postnummer:

Ort:

Faktureringsadress:
Postnummer:

Ort:

Apparatuppgifter
Fabrikat:

Tillbehör:

Modell:

Serienummer:

Felbeskrivning:

Prisuppgift. Vi lämnar alltid en prisuppgift/offert innan reparation. Vi tar ingen avgift för detta om apparaten skall repareras eller får
skrotas på verkstaden. Om reparationen avböjs och kunden vill ha tillbaks apparaten tar vi ut en avgift för att täcka vår hantering.
Avgifterna är följande (priserna i fetstil är angivna inklusive moms, priserna inom parantes exklusive moms):
Projektorer 500:- (400:-), Videokamera, Tv, Lcd, Plasma 250:-(200:-), Audio, Video, Mikrougn Gratis 0:Inlämning till service:

O Kunden lämnar / skickar själv in apparaten.
O Serviceavdelningen hämtar apparaten. Budkostnad tillkommer. Endast i Stockholm.

Hämtning efter service:

O Kunden hämtar själv apparaten.
O Serviceavdelningen skickar ut apparaten. Fraktkostnad tillkommer Ej vid garantirep.
O Serviceavdelningen kör ut apparaten. Budkostnad tillkommer. Endast i Stockholm

Övriga villkor:
Om ni är ny kund hos oss är det viktigt att ni fyller i ert organisationsnummer så att vår ekonomiavdelning kan göra en kreditkontroll
och lägga upp er som kreditkund, annars måste vi leverera mot efterkrav eller kontant betalning.
OBS! Vid åberopande av garantireparation skall en kopia på fakturan/kvittot bifogas apparaten, om faktura eller kvitto ej
kan styrka garanti, kommer arbete och material att debiteras enligt normal prislista.
Vid insändande av apparat till oss, se till att apparaten är väl emballerad för att undvika fraktskador eller andra skador.
Fraktbolagen och vi ansvar ej för skador som uppstår p.g.a. dåligt emballage. Skicka apparaten till nedanstående adress

TOMI ELEKTRONIK AB Telefon
Telefax
Org.nummer.
Svandammsplan 2
08-18 61 70
08-18 61 75
556455-9374
126 37 HÄGERSTEN Innehar F-skattsedel
Styrelsens säte Stockholm

E-post / Hemsida
sales@tomi.se
http://www.tomi.se

Garantiservice på Sharp, Grundig, Sanyo, Service på alla märken vid försäkring och efter garantin.
Service och underhåll på Platt-tv, Lcd och Plasma. Bakprojektions-tv, Tjock-tv, Storbild m.m.
Data- och video-projektorer, lcd och dlp. Datorer, stationära och bärbara. Videokameror. Audio.
Video. Cd och DVD-spelare. DJ-utrustning. Hifi. A/V-utrustning. Försäljning av projektorlampor och
tillbehör med mera. Tekniker med över 20 års branschvana. Försäkringsärenden mottages.

