
Hansgrohe - Reklamationsförfarande

I enlighet med konsumentlagen skall alla reklamationsärenden avgöras i förväg med Hansgrohe AB. Detta 
görs genom att fylla i vårt serviceformulär som sändes till service@hansgrohe.se.

Som en allmän regel kan reklamationen inte godtagas om: 

•   Produkten har blivit felaktigt installerad eller om skadan har orsakats av föroreningar i vattnet. 

•   Produkterna används felaktigt eller underhålls felaktigt.  

•   Produkterna har skadats av frost. 

•   Monteringsvägledning och skötselsanvisning inte har följts. 

•   Garantitiden är slut. 

Allmän information: 

•   Serviceformuläret utfylls av antingen konsument eller återförsäljare/montör. 

•   Hansgrohe förbehåller sig möjligheten för att utföra service i samarbete med våra egna servicepartners   
              där dessa finns. 

•   Faktura utan godkänt servicenummer avvisas. 

•   Se Hansgrohes allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

Vid akuta skador som kan leda till följdskador med större ekonomiska konsekvenser, vänligen kontakta Hansgrohe 
AB så snart som möjligt efter första hjälpen. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag innan något annat görs. 

Vid frågor kontakta Anders på info@hansgrohe.se eller telefon 031 -21 66 00



SERVICEFORMULÄR
OBS! Fält märkt med * är obligatoriska. Glöm ej att bifoga inköpskvitto/faktura.

*ART-nummer / RSK-nummer

INKÖPSSTÄLLE

*Butik / grossist

*Postnr. / ort

*Installation Egen Installatör

INSTALLATÖR (ifylls om installatör använts)

*Företag

*Adress

*Postnr. / ort

*Telefon / mobil

KONSUMENT / KUNDUPPGIFTER

*Namn

*Adress

*Postnr. / ort

*Telefon / mobil

*E-mail adress för korrespondens

PROBLEM / ANMÄRKNING

*Inköpsdatum / monteringsdatum

NEDANSTÅENDE FÄLT FYLLS I AV HANSGROHE

Mottagare / datum

Reservdelsnummer

Service-partner

SM-nummer

ÖVRIGT ETC.

OBS! Hansgrohe AB äger rätten att besluta om rörläggare skall an
litas, dvs eventuella fakturor från rörläggare utan Hansgrohes med
givande godtas ej. De upplysningar som har förts in i detta formulär 
kommer som minimum att sparas av oss under garantiperioden.

Hansgrohe AB 
Tel: +46 31 21 66 00 • service@hansgrohe.se • www.hansgrohe.se
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