Reparatörsrapport
vid sakskada
Ärendenr

Vattenfall Eldistribution AB
Reklamationer och skadestånd
RU 2560
169 92 Stockholm

Kundinformation fyller du som kund i
AnläggningsID (se elnätsfaktura)

Namn

735 999 100
Adress

Postnummer och postadress

Telefon dagtid

Fortsättningen fyller du som reparatör i
Reparatörens firmanamn

Adress

Postadress

Telefon

Företagets kontaktperson

Datum då verkstaden fick uppdraget

Information om skada och föremål
Det skadade föremålets benämning, fabrikat, tillverkningsår, typ och modellbeteckning

Beskrivning av skadans art och omfattning

Maj 2018

Orsak till skadan enligt er åsikt
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Kundservice privat: T 020-82 00 00 kundservice@vattenfall.com | Kundservice företag: T 020-82 10 00 foretagskundservice@vattenfall.com

Ärendenr

Information om värde och kostnader
Föremålets ungefärliga värde direkt före skadan (i begagnat skick)

Nyanskaffningsvärde inkl. montering och moms

Skrotvärde

Beräknad reparationskostnad för att återställa föremålet i samma skick som före skadan
Arbete

Material

I reparationen beräknas merkostnad på grund av

Eventuella förändringar och förbättringar som en reparation medför

Övriga upplysningar

Underskrift (Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter i denna rapport är till alla delar korrekta)
Ort och datum

Reparatörens namnteckning

Namnförtydligande

Maj 2018

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt
stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt
eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter
du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på: www.vattenfalleldistribution.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på
dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna
kontaktformuläret på vår webb.
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