
(Graag één formulier per reparatie) 

Kijk ook op onze website www.lumidee.nl voor de veel gestelde vragenlijst, (FAQ-lijst), waarmee je zelf storingen simpel en snel zelf op kunt oplossen.  
Contact opnemen met Lumidee kan via email  info@lumidee.nl of telefonisch  073-6240375.

KLACHT OMSCHRIJVING

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GARANTIE / KOSTEN

(omcirkelen wat van toepassing is)  

1. U heeft zelf complete set of onderdelen ervan onderzocht en daarna alleen de defecten onderdelen ingestuurd 
(portofoon Motorola CLP of Motorola XT serie, laders, headset, batterij en riemclip). Daaruit volgt;
-   Onderdelen zijn defect binnen garantie-periode worden deze kosteloos vervangen. *

2. Lumidee onderzoekt op uw verzoek complete set of onderdelen ervan (portofoon CLP of XT serie, laders,headset, batterij en riemclip). 
 Lumidee controleert, onderzoekt en programmeert het toestel (indien van toepassing of gewenst) kosten daarvoor zijn  € 12,50 per set. 

Daarnaast zal Lumidee;
- Onderdelen die defect zijn binnen garantie-periode kosteloos vervangen. *

3. Lumidee bezoekt de winkel of locatie op uw verzoek. Lumidee controleert, onderzoekt en programmeert (indien van toepassing of gewenst) 
portofoon CLP of XT serie, compleet.  Kosten daarvoor zijn € 95,- per locatie. 
Daarnaast zal Lumidee;
- Onderdelen die defect zijn binnen garantie-periode kosteloos laten vervangen. *

Voor deze optie kunt u dit formulier in te sturen of telefonisch contact opnemen waarna afspraak ingepland wordt. 

*Molest valt buiten garantie 

Aantal meegestuurde defecte losse onderdelen zijn;

Portofoons      Headsets (oortjes)  

Batterijen     Clips            

Lader  Multi-lader

Aankoop datum: (Factuur aub. bijvoegen)

Na afwikkeling van de reparatie zal Lumidee de aangeboden toestellen en of onderdelen ervan voor een  periode van 3 maanden bewaren en daarna laten 
afvoeren. 

KLANT INFORMATIE

Bedrijfsnaam 
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Email contactpersoon

Ondertekening voor akkoord;
Handtekening
Naam 
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