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Ved returnerings- og / eller reklamationssager skal Diesella A/S kontaktes for aftale om dette.
For at kunne behandle enhver sag af ovenstående karakter hurtigt og professionelt,
Ved returneringsog / eller
reklamationssager
skal ved
Diesella
A/S altid
kontaktes
SKAL
der forekomme
et returnummer
på pakken
ankomst
til vores
lager.for aftale om dette.
Modtages en pakke(r) uden returnummer vil behandlingen tage længer tid. Derudover kan der
For at kunne
behandle enhver
sag af ovenstående karakter hurtigt og professionelt, SKAL
tilkomme
et returgebyr
på Kr 250.00.
der
forekomme
et
returnummer
på pakken
ved ankomst
til vores
lager.
Returnummeret
Returnummeret fås udelukkende ved
at kontakte
Diesella, dette
enten
via tlf.
(hurtigst) eller
fås
udelukkende
ved
at
kontakte
Diesella
pr.
e-mail
eller
telefon.
Husk
at
vi
skal bruge
pr. e-mail.
fakturanummer, når vi opretter en retursag.

Ved eventuelle manko sager, eller små reparationer, bedes i også tage kontakt således at vi hurtigt
og
problemfrit
kan løse: sagerne til fælles gavn.
RETUR
PROCEDURE
1. vil
Retursagen
oprettes hos
Diesella og får
tildelt
et returnummer
Vi
gerne understrege
at ovenstående
ikke
er for
at genere jer men udelukkende for at
2.
Returvareordre
sendes
pr.
e-mail
til
jer
kunne yde jer den bedste og hurtigst service/support.
3. Returvareordren printes og vedlægges den vare, der skal sendes retur

Vedhæftet finder i desuden Diesellas gældende Salgs- og Leveringsbetingelser.

NB! Modtages en pakke(r) uden returnummer vil behandlingen tage længere tid. Derudover vil
der Vi
tilkomme
returgebyr
på kr.
250,PS:
arbejderet
lige
nu på højtryk
med
en helt ny hjemmeside, hvor der fremadrettet også bliver

nemmere at behandle retur- og reklamationssager.
Derforhånd
pålægges
på 10% med mindre der er tale om reklamation eller reparation.
På
tak et
forreturgebyr
jeres forståelse.

Ved eventuelle
manko
sager,
eller
små reparationer,
bedes/ IMit
ligeledes
om at tage
kontakt, således
Med
venlig hilsen
/ Med
vänliga
hälsningar
/ Kind regards
freundlichen
Grüssen
Jens
Munk
at vi hurtigt og problemfrit kan løse sagerne til fælles gavn.
Diesella A/S
Vi vil gerne understrege at ovenstående udelukkende er for at kunne yde jer den bedste og
hurtigste service og support.
På forhånd tak
Med venlig hilsen / Med vänliga hälsningar
Diesella A/S

