
CHECKLIST SENNHEISER DRAADGEBONDEN (Graag één formulier per reparatie)

• Heeft u de garantie af kunnen lezen? Ja Nee 
• Heeft u de headset getest op andere aansluitingen? Ja Nee
• Is het een technisch defect? Ja Nee

Heeft u op één van bovenstaande vragen nee geantwoord, neemt u dan eerst contact met Lumidee op. 
Als producten niet defect blijken te zijn, berekenen wij €12,50 onderzoekskosten en handeling. 

KLACHT OMSCHRIJVING

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

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

Stuurt u alleen accessoires mee als deze gerelateerd zijn aan de klacht.
Let op: altijd een kopie van de factuur meesturen, anders kan de reparatie niet in behandeling worden genomen!

GARANTIE 

De Sennheiser draadgebonden headsets hebben twee jaar garantie met uitzondering van de SC600 serie de garantietermijn op deze producten is 3 jaar. De 
leeftijd van de headset kan vastgesteld worden op de tag aan de draad. Hier staan vier letters vermeld uit onderstaande serie. De vertaling is onderstaand 
weergegeven. De eerste twee cijfers staan voor het jaar, de tweede twee staan voor de maand. 

Code op de tag  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Vertaling  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

De garantie vervalt wanneer de tag is verwijderd of onleesbaar is geworden of er onderdelen van het product zijn afgebroken. Kiest u vervolgens één van de 
volgende opties;

1. Graag alleen producten binnen garantie vervangen. De rest kan vernietigd worden. 
2. Graag producten buiten garantie vervangen door nieuwe exemplaren. Ons referentienummer is 

KLANT INFORMATIE

Bedrijfsnaam 
Adres
Postcode
Plaats
Contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Email contactpersoon

Ondertekening voor akkoord;
Handtekening
Naam 
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