REKLAMATIONSSKEMA
TIL BRUG VED GLAS REKLAMATIONER

Reklamationsskema 2

Energiruder

Anvendes ved fejl i monterede energiruder

Dato:

Sendes til :

Outrup Vinduer & Døre A/S, Outrupstræde 31, 7900 Nykøbing Mors,

MONTERINGSADRESSE
Dato :

E-mail: service@outrup.dk

FORHANDLER

Navn
Adresse
Navn
Postnr. og by
Adresse
Telefonnummer
Post nr./ By
E-mail
Tlf.og mobil nr.
Kontaktperson

Navn
Forhandler
Adresse
Navn
Postnr.
og by
Adresse
Telefonnummer
Post nr./By
E-mail
Tlf.og mobil nr.
Kontaktperson

Kontaktperson
Ordrenummer:

Kontaktperson
Positionsnummer:

Monteringsadresse

E-mail

Ordre nr.

Tlf. 97744255 - Fax. 97744491

E-mail

Pos.nr.

REKLAMATIONSÅRSAG:
Reklamationsårsag

Ordre nr. samt pos. nr. skal udfyldes

Evnt.kort beskrivelse af fejl

Dugdannelse mellem
Dugdannelse
mellemglaslagene
glaslagene
Blære/fejl i glas

Blære / fejl i glas

Snavs mellem glas

Ridsermellem
mellem glas
Snavs
glas
Andre fejl

Ridser mellem glas
Revnet indvendigt

Andre fejl

Revnet udvendigt

Revnet indvendigt

Det vil være til stor hjælp, hvis et foto af fejlen kunne vedhæftes som dokumentation.

Revnet
udvendigt
Energirudens
placering i bygningen
Stueplan

BEMÆRK:

Bemærk :

1. sal

2. sal og derover

Bedømmelseskriterier for kvalitetsafvigelser i termoruder kan hentes på www.glasindustrien.dk
Bedømmelseskriterier for kvalitetsafvigelser i termoruder kan hentes på www.glasindustrien.dk
Placering af fejl på termoruden

Randzone

Ruden skal bedømmes i en
afstand på mindst 3 meter
indefra. Dette skal ske i diffust
lys (fx oveskyet himmel).
Uregelmæssigheder der ikke
kan ses på den afstand er ikke
reklamationsberettiget overfor
leverandør.

Inderzone

Randzone slutter 10% fra kanten ift hhv højden og bredden

Ruder skal bedømmes i en afstand af mindst 3 meter indefra, og skal ske ved diffust lys (f.eks.overskyet himmel)
Viuden
gør venligst
på, at fejl
og mangler grundet montager, fejljustering eller manglende vedligehold ikke er
direkte opmærksom
sollys eller kunstigt
lys.
omfattet af vore garantibestemmelser. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til, at fakturere de påløbne omkostninger.
Uregelmæssigheder der ikke kan ses i en afstand af 3 m, betragtes ikke som en fejl.
Ved tvivl vil du blive kontaktet for, at undgå unødige udgifter for både dig og KASTRUP.
Ved kontrol af refleksion skal afstanden udefra være mindst 5 m.
Outrup Vinduer
forbeholder sig ret til fremsendelse
af en faktura
til dækning af vore omkostninger,
hvis reklamationen Rekl.
viser sig
ubegrundet.
Modtaget
dato:
Modtaget
af:		
Rekl. gruppe:
type:
Udfyldes af Outrup Vinduer

VED REKLAMATIONER
VEDR. TRÆ
VINDUER
TIL HHJ@KASTRUPVINDUET.DK
Modtaget
Dato
Modtaget
af : SEND MAIL MED SKEMA
Rekl.gruppe
Rekl. type
01-361

