
GIGANT GmbH 
Märschendorferstr. 43 
GERMANY - 49413 Dinklage 
Telefon: +49 (0) 4443 9620-0 
Mail: contact@gigant.com

Postadress
Postnummer/Ort
Kontakt

Postadress Postadress

Postnummer/Ort Postnummer/Ort

Fordonstyp egen ritning

Tippvagn Annan variant:

Registreringsnummer Ansökan avser "on-road" "off-road"
Chassinummer
Registreringsdatum Kilometerställning

Axeltyp Fjädring
Art. nr. Art. nr.
Produktionsdatum Produktionsdatum
Serienummer Serienummer

Förslag till reparation

Nödvändiga reservdelar ja nej

Kommentar

GIGANT GmbH 2020

Arbetstid (timmar)

Tankvagn Kylvagn

Totalt pris i €

 €

Övriga kostnader

Vi
kt

ig
t!

 €

• Otillräcklig information leder till förlängd beslutstid eller avslag av reklamationen

•  Endast kunder som har ett kundnummer hos GIGANT kan lämna in reklamationen

• Reklamationskostnader återbetalas endast om de faktureras separat samt styrks med tillbörliga bilagor

•  Om inget annat informeras, reklamerade delar kommer att behållas fyra veckor och därefter skrotas. 
•  Delarna måste ha anskaffats från auktoriserad GIGANT återförsäljare

Totalt pris exkl. moms  €

Garantianspråk
Endast komplett ifylld reklamationsansökan, inklusive alla kostnader, kan behandlas. Om 
möjligt, fyll i formuläret på engelska, tyska eller franska

 Datum

Kundens reklamationsnummer

Fordonsägare Fordonstillverkare

Ansökande

Totalt

GIGANT nr. KvantitetBeskrivning Pris per st. €

Arbetskostnad per timme i €

Reservdelar

Totalt

Kapellvagn

Kortfattad beskrivning av problemet

Telefon
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