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IKM Instrutek AS – Returskjema for garanti, service og retur 

Kundeinformasjon Dato for retur: 

Firmanavn: Deres referanse: 

Leverings adresse: Kontaktperson: 

Postnummer: E-post adresse:

Poststed: Telefon: 

Ved garanti eller reklamasjon ber vi om at det oppgis 
innkjøpsdato, innkjøpsnummer, eller fakturanummer. 

Innkjøpsdato: 

Nummer: 

Ved avtalt retur, vennligst oppgi navn på medarbeider 
hos IKM Instrutek AS dere har avtalt returen med 

Avtalt med, Navn: 

Har produkt vært i bruk med kjemikalier? 
(Hvis JA, vennligst fyll ut skjema: COSHH) link til skjema www.ikmwebshop.no 

Ja 
Nei 

Antall Kolli 

Kryss av for årsak til innsending av produkt(er) 

Retur etter avtale: Garanti: Reparasjon: Kalibrering: 

Vareinformasjon: 

Fabrikat: Modell varenummer: Serienummer: Medfølgende utstyr: 

Detaljert feilbeskrivelse 

Internt for IKM Instrutek AS 

SO-Nummer Sak Nr. 

Mottatt av: Dato: 

Behandlet av: Dato: 

Avsluttet av: Dato: 

Sakskonklusjon: 

Dette skjema legges ved i sendingen. Vareadresse: 
IKM Instrutek AS, Elveveien 28, 3262 Larvik 

http://cs.instrutek.no/webattachments/DI06-14_COSHH_Declaration_Instrument_Service.pdf
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