
 Zodiac Sverige AB Adress Huvudkontor:  

Flygfältsgatan 15 

128 30  SKARPNÄCK 

Telefon: +46 8-556 156 90  

E-mail: info@zodiac.se 

www.zodiac.se 
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Denna blankett finns att ladda hem på 

www.zodiac.se 

Adress Service:  

Uddsarvet 7 

781 62 GUSTAFS 

 SERVICEBLANKETT 
Version 2020-03-03 

 

                                                           

 
 

Datum  Kontrollerad i butik Fel konstaterat i butik 

☐  Ja ☐  Nej ☐  Ja ☐  Nej 
 

 

 1 Företag/Kund-information 

  Företag/Namn 

 
Eventuellt kundnummer 

      
Ert ev. referensnummer 

 

Kontaktperson (namn och titel) 

 
E-postadress kontaktperson 

 

 
Gatuadress 

 

 

Leveransadress (gatuadress) - om annan än gatuadress 

 

 Postnummer 

 
Ort 

 
Postnummer 

 

 

Ort 

 

  E-postadress Faktura (Fakturaavgift vid pappersfaktura, 49 kr) 

 
Faktureringsadress (postbox eller gatuadress) - om annan än gatuadress 

 

Org.nr./Pers. nr 

 

 

 

Telefon kontaktperson 

 

 
 

Postnummer 

 
Ort 

 

   

2 Produkt 

Modell 

 
Serienummer 

  

 

 Önskad åtgärd 

 ☐  Reparation  ☐  Genomgång  ☐ Fysisk skada 

 ☐  Programmering  ☐  Annan service _________________________ 

Medskickade tillbehör (sänd inte med tillbehör om dessa inte påverkar felsymptomen) 

☐  Antenn  ☐ Batteri ☐  Mikrofon ☐  Headset ☐  Öronmussla 

☐  Övrigt (förklaring)   

Kundspecifik programmering 

☐  Programmering 

Ange ordernummer för grundprogrammering (Är denna inte ifylld skickas radion tillbaks oprogrammerad) 

 

Ordernummer ______________________                                  ID:______________________________ 
 

3 Felbeskrivning 

 ☐  Död, startar ej  ☐  Batteri/laddningsproblem  ☐  Ingen/dålig mottagning  ☐  Ingen/dålig sändning  ☐ Inget/dåligt ljud 
 ☐  Displayfel  ☐  Brusar  ☐  Kan ej programmeras  ☐  Fukt/vattenskada  ☐  Övrigt 

  Kommentar  

 

 
 

4 Pris 

☐  Garanti  Skall styrkas med garantikvitto, gäller både radio och tillbehör 
 

☐  Servicegaranti  Föregående serviceorder nr:    

 

 

☐  Fast pris Zodiac jaktradio  Pris 590 kr ex. moms och frakt. Reservdelar ingår i priset. Normal service omfattar inte batteri eller skador 
 orsakade av omfattande yttre påverkan. Vid högre servicekostnad än normal service lämnas kostnadsförslag. 
 

☐  Fast pris Zodiac yrkesradio  Pris 950 kr ex. moms och frakt. Reservdelar ingår i priset. Normal service omfattar inte batteri eller skador 
 orsakade av omfattande yttre påverkan. Vid högre servicekostnad än normal service lämnas kostnadsförslag. 
 

☐  Jaktradio annat märke  Pris 590 kr + reservdelar ex. moms och frakt. Vid högre servicekostnad än normal service lämnas kostnadsförslag. 
 

☐  Yrkesradio annat märke   Pris 950 kr + reservdelar ex. moms och frakt. Vid högre servicekostnad än normal service lämnas kostnadsförslag. 

  För Hytera och Motorola, se serviceprislista på www.Zodiac.se 
 

Ofullständigt ifylld blankett kan medföra fördröjning av din service. Genom signering godkänner jag att Zodiac Sverige AB behandlar mina personuppgifter 
enligt GPDR för att ha möjlighet att utföra service och garantiarbeten. Mer info finns på www.Zodiac.se 
 
Jag har läst och godkänner ovanstående  Zodiac radio / tillbehör 

skickas till: 
 
Zodiac Sverige AB 
Att: Service 
Uddsarvet 7 
781 62 GUSTAFS                                             

Hytera radio / tillbehör 
skickas till: 
 
Zodiac Sverige AB 
Att: Service 
Flygfältsgatan 15 
128 30 SKARPNÄCK 

Ort och Datum 
 

Signatur 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

mailto:info@zodiac.se
http://www.zodiac.se/
http://www.zodiac.se/

