
Servicedokument

Innleveringsdato: 

Bedriftsinformasjon: 
Firmanavn: Authorized.no AS 
Butikk: DJI Oslo 
Telefon: 46 22 22 58
E-post: post@authorized.no

Serienummer:

Problem/Feilbeskrivelse:

1. Kostnadsoverslag
Vår serviceteknikker vil undersøke det innleverte produkt. Teknikkeren kommer til å kontakte deg med en
estimert kostnad for reparasjon via appen vi bruker (DJI ARS OSLO). I noen tilfeller kan prisen øke etter
demontering om flere feil dukker opp. Kostnad på reparasjon er definert ut ifra delebruk + 899 for arbeid per
påbegynte time.

2. Kunden godkjenner kostnadsoverslag
Når prisen er godkjent av deg, får du et anslag på når produktet er klart. Normal behandlingstid er ca 3
virkedager når nødvendige deler er på lager. Vær oppmerksom på at reparasjontiden kan variere. Hvis du
ikke ønsker å fullføre reparasjonen, vil et gebyr på 499,- bli lagt til:

3. Reparasjon utføres
Etter at prisinformasjonen er godkjent, begynner vår tekniker å reparere produktet. Reparasjonstiden
avhenger av hvor komplisert reparasjonen er.

4. Garanti  (gjelder kun produkter kjøpt hos oss)
Under garantitiden sendes enheten til Nederland for evaluering og service. Fraktkostnader* dekker vi om det
er godkjent garanti sak. Hvis det viser seg at feilen ikke er dekket av garanti, så vil kunden dekke
fraktkostnader for å få enheten sendt tilbake, uavhengig om den blir reparert eller ikke.

5. Levering av enhet tilbake til kunde
Etter reparasjonen vil du bli varslet. Produktet må hentes i butikken eller leveres med post *
Vi prøver å holde all kontakt via vår service app DJI ARS OSLO, hvis ikke annet er avtalt.

*Ved postlevering er kunden ansvarlig for fraktkostnaden

Adresse :   
Øvre Slottsgate 4 
0157 Oslo
Organisasjonsnummer: 
919 357 428 

Kundens underskrift Selger

DD.MM.ÅÅÅÅ

Signatur på skjema innebærer at innholdet er lest, forstått og akseptert.

TKT00XXX

CAS-XXXX-XXXX

Eks. Mavic 2 Pro

Før du sender enheten på service:
Sjekk at Dronen/enheten er oppdatert med siste versjon av programvaren. I en del tilfeller kan oppdatering eller tilbakestilling av enheten løse problemene

Vilkår

*Fraktkost ti Nederland for enheter under 2KG 499,-

Navn på kunde:Din referanse:

DJI saksnr:

Serviceobjekt:

Adresse:

Tlf:

Annet:




