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Kverneland redskaber, leveret til kunde fra 1/9 2022, 
får mulighed for 2 års reklamationsret fra leveringsdatoen.
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Kverneland Danmark

Kverneland redskaber, leveret til kunde, fra 1/9 2022, får mulighed for 2 års reklamationsret fra 
leveringsdatoen.

Kundeservice og kvalitet er værdier, der ligger os meget på sinde.

Vi tror på, at vores produkter er af høj kvalitet!

Og derfor udvider vi vores reklamations periode fra 1 til 2 år fra den 1. september 2022

Årligt servicetjek

For at vores kunder kan gøre brug af reklamationsretten, er der selvfølgelig nogle ting der skal overholdes:

1) Der skal udføres et servicetjek efter det første år og dette skal skrives ind på garantikortet på vores
portal.

2) Der må udelukkende anvendes originale slid og reservedele på redskabet.
3) Der en grænse for hvor meget redskabet må bruges for at opnå det ekstra års reklamationsret.

Disse begrænsninger fremgår herunder.

Det er kundens ansvar at kontakte jer for serviceeftersynet, som I naturligvis udfører på regning til kunden.

Det bliver muligt for vores kunder at registrerer sig på My Kverneland og den vej få en påmindelse om
servicetidspunkt, dette er udelukkende et tilbud og fjerner ikke kundens ansvar fra at overholde eftersynet.

Alle værksteder får naturligvis en detaljeret information om hvordan serviceeftersynet skal udføres.

Vi håber dette vil hjælpe Jer til at komme tættere på kunden, både på salg, service og reservedelssalg.

Med venlig hilsen
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Kundeservice og kvalitet er værdier, der ligger os meget på sinde.

Vi tror på, at vores produkter er af høj kvalitet!

Og derfor udvider vi vores reklamationsperiode fra 1 til 2 år fra den 1. september 2022. 

Årligt servicetjek

For at vores kunder kan gøre brug af reklamationsretten, er der selvfølgelig nogle ting, der skal overholdes:
• Der skal udføres et servicetjek efter det første år, og dette skal skrives ind på garantikortet på vores portal.
• Der må udelukkende anvendes originale slid- og reservedele på redskabet.
• Der en grænse for, hvor meget redskabet må bruges for at opnå det ekstra års reklamationsret.

Disse begrænsninger fremgår herunder.
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