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Robert Bosch A/S  

Bosch Service Center 

Besøgsadresse: 

Telegrafvej 3 

DK-2750 Ballerup 

Tlf.: +45 44 898855 

Fax: +45 44898755 

 

Din adresse 

 (Firma) 

 (Navn) 

 (E-mail-adresse) 

 (Vej, husnummer) 

 (Postnummer, by) 

 (Telefon) 

 

 

  
 (Dit kundenummer)    (Dit ordrenummer / reference)    (Dato) 

Oplysninger om produktet  
Indsend venligst kun tilbehør, der er nødvendigt til reparationen! (f.eks. batterier & opladere)    
 

  

(Betegnelse  f.eks. PSB 750)  (Typenummer  f.eks. 0 603 128 500) (REMAS Ordrenummer) 

 

Ordretype: 

¨ Garanti reparation 

(vedlæg venligst kvittering). Jeg er indforstået med, at de vedlagte reparationsbetingelser fra Robert 
Bosch A/S desuden er gældende. 

 

¨ Reparation mod beregning (inklusiv forsendelses omkostninger) 

 
Reparation mod forudgående aftale af pris foretages op til den fastsatte værdigrænse. Forudgående 
accept gælder op til følgende værdigrænser:   

¨ Bosch Grøn, Skil, Dremel: 400,00 kr. (ekskl. moms.) hhv.  500,00 kr. (inkl. Moms.) 
¨ Bosch Blå, CST/berger:  800,00 kr. (ekskl. Moms.) hhv. 1000,00 kr. (inkl. Moms.) 

 
Ligger beløbet under værdigrænsen, beregnes kun de faktiske omkostninger. Ved overskridelse af 
værdi grænsen modtager du automatisk et reparations tilbud. En reparation udføres kun efter anmod-
ning. Afslår du en reparation på grund af omkostningsoverslaget, tilbagesendes produktet urepareret. 

 
Ved en tilbagesendelse i urepareret stand beregner vi de påløbne udgifter 197,50 kr. (inkl. moms) 
/produkt (125 kr. inkl. Moms i undersøgelses gebyr + 72,50 kr. inkl. moms i forsendelse). 

 
De vedlagte reparationsbetingelser fra Robert Bosch A/S er gældende. 

 
 
 

Anmærkning (f.eks. fejlbeskrivelse): 
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Reparation straks - frasigelse af fortrydelsesret. 

Som forbruger har du fortrydelsesret. Robert Bosch A/S påbegynder først en reparation efter fortrydelsesfristens 

udløb, medmindre du anmoder os om at påbegynde reparationen straks:  

¨ For at en reparation kan foretages straks anmoder jeg Robert Bosch A/S om at påbegynde 

udførelsen af min ordre, før fortrydelsesfristen udløber. I tilfælde af en tilbagekaldelse er Robert 
Bosch A/S berettiget til at kræve en kompensation for ydelser, der allerede er udført. Jeg er 

bekendt med, at fortrydelsesfristen udløber før tiden i tilfælde af, at aftalen er fuldstændig opfyldt. 

¨  Ja, jeg accepterer Robert Bosch A/S reparationsbetingelser. 

  

 

 

 Dato og underskrift     

 

Vigtig oplysning vedrørende forsendelse: 
 

Formularen bedes udskrevet og vedlagt produktet i underskrevet stand.  


