
REKLAMASJON

Bistand med forhåndsgodkjenning 
Har du en reklamasjon på en vare kjøpt hos oss eller en vare som vi forhandler kan vi som oftest hjelpe 
deg.  Dersom du ikke ønsker å betale regningen selv bistår vi med å få forhåndsgodkjent arbeidet med 
tilbudet, bilder og øvrig dokumentasjon. 

Rask utføring 
Ønsker du arbeidet utført så raskt som mulig kan vi også igangsette utbedring for egen risiko. 

Skriftlig kontakt
Dersom du ønsker å reklamere på en vare du har kjøpt hos oss, ber vi deg om å ta skriftlig kontakt ved 
å sende epost til verksted@hoklandmarina.no 

Vi trenger følgende info fra deg ved innsending av reklamasjon: 
• Navn og adresse
• Telefon
• Epost 
• Produktbetegnelse
• Serienummer 
• HIN nummer
• Kundenummer 
• Beskrivelse Når og hvor oppsto skaden? 
• Beskrivelse av skade/feil 
• Kvittering

Det er viktig at du gir en god beskrivelse av feilen og tidspunkt for når feilen ble oppdaget. Vi trenger 
også kvittering eller en ordrebekreftelse, samt dokumentasjon, for eksempel bilder av feilen. Bilder 
kan sendes som vedlegg på epost. 

Garanti 
Dersom det er gitt garanti på et produkt vil garantien kunne variere da garantier har forskjellig 
innhold.

Reklamasjonsrett
I utgangspunktet er det to års reklamasjonsrett, men om produktet er ment å vare vesentlig lengre 
enn to år, kan du ha klage inntil fem år. Det er egne frister på næringskjøp. 

Kostnader ved undersøkelse. 
Reklamasjon må utføres innen rimelig tid fra oppdagelse av feil. Vi gjør dem oppmerksom på at 
dersom det viser seg at feilen ikke dekkes av garanti eller reklamasjon vil det påløpe kostnader i 
forbindelse med feilsøking og eventuell reparasjon av produktet. 

Pris 
Minsteprisen for en slik undersøkelse er kr 575 inkl. mva. + eventuell forbruk av materiell. Dersom 
undersøkelse overstiger makspris på kr 1725 inkl. mva. vil du bli kontaktet av oss om avtale av videre 
fremdrift.


