
Reparation

Fulde navn

Email Mobil

Kode til enhed

IMEI Serienr.

Garanti

Fejlbeskrivelse

Maks pris

Adresse

Postnr.

By

Sendes retur

Skærm kvalitet Original Kopi A Kopi C

Afhentes

Væskeskade

Betingelser:
Alle reparationer betales af kunden. Inden påbegyndt reparation fremsendes tilbud på reparationen, med mindre andet er a�alt. Afvises tilbud, eller ønskes enheden retur 
uden reparation, faktureres kunden nedenstående undersøgelsesgebyr.

Undersøgelsegebyr:   iPhone / Smartphone / ipod = 150 kr. iPad / MacBook / Computer = 350 kr.
Undersøgelsesgebyr ved væske: iPhone / Smartphone / ipod = 350 kr. iPad / MacBook / Computer = 500 kr.

Når tilbud er fremsendt, opbevares enheden i 4 uger. Besvares tilbuddet ikke inden for denne periode, sendes enheden retur med en regning på undersøgelsesgebyret 
(gælder vores erhvervspartnere) eller sendes til skrotning (gælder vores private kunder). Enheder, som indleveres direkte hos iRepair, og som ikke er afhentet inden 3 
måneder, vil blive sendt til skrotning. Vi afprøver kun de funktioner, som enheden er repareret for. Evt. andre fejl, som enheden måtte være behæ�et med, men som ikke er 
angivet ved indskrivningen, bliver ikke behandlet. Der tages derfor forbehold for sådanne skader, uanset tidspunktet for disses opståen. Ved enkelte reparationer kræves, at 
enheden e�erfølgende opdateres, ved opdatering slettes alt indhold i enheden. Husk derfor at tage backup af data før indlevering. iRepair yder 3 måneders reklamationsret 
på den reparerede del af enheden. Opstår der følgefejl på enheden, som ikke har noget med den reparerede del at gøre, vil reklamationen ikke dække.
Jeg accepterer at have læst ovenstående betingelser.

Underskri�:

Print venligst formularen ud og udfyld alle relevante felter og vedlæg
den til din reparation.

Ønsker du at modtage en pakkelabel med gratis fragt fra GLS til at 
indsende din reparation, bedes du kontakte os på kundeservice@irepair.dk

Vi kontakter dig, 
hvis reparationen 
overstiger den 
angivne maks pris

Sendes til:
iRepair ApS
Valby Langgade 68A
2500, Valby


