
ANSÖKAN

REKLAMATION 
TILLBEHÖR 

HUZELLS I KARLSTAD AB ADRESS TELEFON REG.NR. BANKGIRO TELEFAX 

Gods: Blekegatan 9  Nat 054-85 22 00 556178-4298 5172-9556 054-85 18 15

652 21 Karlstad 
Lovartsgatan 8 Int + 46 54-85 22 00 
Box 77, 651 03 Karlstad 

Endast fullständigt ifylld ansökan behandlas. 

Datum 

Kunduppgifter 
Företagets namn Kontaktperson Kundnr hos Huzells 

Telnr e-post

Artiklar 
Reklamationsnr (Ifylles av Huzells) 

Produkt Art nr Antal Lev datum 

Anledning till reklamation Info till Huzells 

Fakturanr Följesedelsnr 

Vid avslagen reklamation returneras artikel med mottagarfrakt, annars ombesörjer Huzells skrotning. Välj alternativ:

 Retur, felfri artikel  Retur, oavsett skick  Skrot 
Bedömning (ifylles av Huzells) 

 Artikel krediteras, vänligen skrota artikeln  Skickas till Huzells för påseende  Reklamation avslagen 

Reklamationsnr (Ifylles av Huzells) 

Produkt Art nr Antal Lev datum 

Anledning till reklamation Info till Huzells 

Fakturanr Följesedelsnr 

Vid avslagen reklamation returneras artikel med mottagarfrakt, annars ombesörjer Huzells skrotning. Välj alternativ:

 Retur, felfri artikel  Retur, oavsett skick  Skrot 
Bedömning (ifylles av Huzells) 

 Artikel krediteras, vänligen skrota artikeln  Skickas till Huzells för påseende  Reklamation avslagen 

Reklamationsnr (Ifylles av Huzells) 

Produkt Art nr Antal Lev datum 

Anledning till reklamation Info till Huzells 

Fakturanr Följesedelsnr 

Vid avslagen reklamation returneras artikel med mottagarfrakt, annars ombesörjer Huzells skrotning. Välj alternativ:

 Retur, felfri artikel  Retur, oavsett skick  Skrot 
Bedömning (ifylles av Huzells) 

 Artikel krediteras, vänligen skrota artikeln  Skickas till Huzells för påseende  Reklamation avslagen 

Ifylld blankett e-postas (retur@huzells.se), faxas (054-85 22 91) eller skickas via post (se adress nedan) till vår
reklamationsavdelning för bedömning. Följesedel eller fakturakopia ska bifogas. Inom kort erhåller ni kompletterad 
reklamationsblankett från oss med bedömningen. Ni skrotar den själva eller skickar artikeln till oss för kontroll. 

OBS! Invänta besked från oss innan artiklar skickas från er. 
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