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Begäran om 
returnummer (RMA)
 
*Obligatoriskt fält
Uppgifter om företaget
Kundnummer
Namn*
Titel
Postnummer*
Ort*
Land*
Region
Kontaktperson
Tilltal*
Namn*
Förnamn*
E-post*
Telefonnummer*
Faxnummer
Returorsak*
Var god välj
Vad avser denna retur? (Ange nummer)
Dokumentnr
Dina beställningsuppgifter (Ange nummer)
Best.nr
Datum
Produktinformation
Pos.
Balluff-beställningskod/
artikelnr
Antal
Enhetsbeteckning
Tillverkningsdatum
Maskinstatus
Programstatus	
Serienummer
Beskrivning av felet
Saneringsförsäkran
För att kunna skydda miljön och våra medarbetare ber vi dig att tala om vilka farliga ämnen produkten har kommit i 
kontakt med. Av säkerhetstekniska skäl kan vi inte påbörja arbetet med en produkt om vi har anledning att tro att 
uppgifterna inte stämmer.
 
 
Typ av förorening*: 
C:\TEMP\CS\gesundheitsschädlich.jpg
C:\TEMP\CS\reizend.jpg
C:\TEMP\CS\ätzend.jpg
C:\TEMP\CS\giftig.jpg
C:\TEMP\CS\explosiv.jpg
C:\TEMP\CS\feuergefährlich.jpg
C:\SAPTEMP\CS\ghs_03.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
C:\SAPTEMP\CS\W005.jpg
Hälso-
risk
Health
hazard
腐食性
Giftig
Explosiv
Antändligt
酸化作用	
Radioaktiv
fara
Biologisk
fara
 
Produkten/produkterna ovan har sanerats i enlighet med skyddsföreskrifterna. Bifoga saneringsprotokollet när du skickar produkten. Jag intygar att uppgifterna i denna saneringsbekräftelse är fullständiga och sanningsenliga. Jag är införstådd med att vi är ansvariga gentemot såväl  som tredje man för eventuella skador som uppkommer till följd av ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Särskilt om dessa skador drabbar personal som för :s räkning hanterar eller reparerar produkten.
 
När du skickar en begäran om returnummer (RMA) accepterar du samtidigt Balluffs servicevillkor och intygar att returförsändelsen inte innehåller några farliga ämnen.
Ange typ av kontaminering.
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