
MORE BITE FOR YOUR MONEY

Forhandler:*

Adresse:*

E-post:* Maskintype:*

Telefon forhandler: Maskinmodell:*

  Sluttbruker:

  Arbeidssted:

 Forhandler ref.:

Tannsystem: KVX referanse:

Vennligst fyll ut feltene under for hver del. 
Det er viktig for KVX å vite bakgrunnen for hendelsen.

  
Dato:* Sted:* Navn på utfyller av skjema:* Telefon:*

REKLAMASJON SLITESTÅL
* Felt må fylles ut

SKRIV UTSEND SKJEMA

KOMATSU KVX LLC

Plogfabrikkvegen 9, 4353 Klepp Stasjon
Tel.  51 78 50 80   Fax 51 78 50 81
E-post kvx@kvx.no     Internett www.kvx.no

Send skjemaet på e-post til KVX. 
Husk å legge ved digitale bilder. Tips: Lagre eller print denne filen for eget arkiv.

Kun 
internt bruk

TØM SKJEMA

Antall:* Del nr.:* Delenavn:

Leveringsdato forhandler:* Antall timer i bruk:

Skadedato:*

Beskrivelse av skaden og hvordan den oppsto (Legg ved digitale bilder):*

 
Kjøreforhold (type stein, type arbeidsforhold, etc):

Antall: Del nr.: Delenavn:

Leveringsdato forhandler: Antall timer i bruk:

Skadedato:

Beskrivelse av skaden og hvordan den oppsto (Legg ved digitale bilder):

 
Kjøreforhold (type stein, type arbeidsforhold, etc):

How to submit the form
Hjelp til innsending av skjema:Skjemaet skal sendes inn via e-post, og dette gjøres ved å klikke på "Send skjema"-knappen.Du får opp en dialogrute hvor du velger hvordan skjemaet skal sendes. 1. Leser du e-post via et program lokalt på din PC (f.eks. Outlook), velg det første alternativet "Desktop Email Application". Klikk OK, og det vil automatisk bli opprettet en e-post  som er klar til sending. NB! Du må selv trykke "Send" e.l. i e-postprogrammet for at e-posten skal bli sendt.2. Har du e-post via internett (f.eks. Gmail) velg alternativet "Internet Email". Lagre skjemaet på egnet plassering på din PC. Logg på din internett-e-post, og opprett en e-post hvor du legger PDF-skjemaet som vedlegg. E-posten sendes til: kvx@kvx.no
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