
Ifyllda blanketter ska skickas till verkstad@universalpower.se om det INTE gäller motor/reservdel inom garantiperiod. 
Om beställningen gäller motor/reservdel inom garantiperiod så ska ifyllda blanketter skickas till reklamation@universalpower.se, tillsammans 
med bilder, fakturor och/eller andra relevanta bilagor. 
Om du vill ha ytterligare information om reklamationsprocessen och garantivillkoren, kan du klicka här.  
Hittar inte serienummer på din motor? Kolla på vår serienummerguide. 

BESTÄLLNING AV SERVICE 
Gäller även som garantiansökan för Motorer 

och reservdelar inom garantiperiod 

KONTAKTUPPGIFTER ANSÖKARE 

Företag 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefonnummer 

E-post

PRODUKTUPPGIFTER 

Gäller beställningen motor eller reservdel 
inom garantiperiod? JA  NEJ  

Om JA: 

Motor levererad av 
Universal Power  

Reservdel levererad av 
Universal Power 

Motorgaranti på en maskin 
av en annan tillverkare

Motormodell & spec. nummer 
För reservdelar, ange även ordernr för reklamerad del 

Serienummer Motor
För reservdelar, ange även artikelnr hos Universal Power 

Maskinfabrikat 
Tillverkare av maskinen där motor är installerad 

Maskinmodell 
Modellbeteckning av maskinen där motorn är installerad 

Vart finns motor/maskin 
Adress/ort där motor/maskin finns vid servicetillfället 

Ert ordernummer 
Fakturauppgifter 

GARANTIUPPGIFTER (FYLLS I OM MOTOR ELLER RESERVDEL ÄR INOM GARANTIPERIOD) 

Garantidatum 
Datum när maskinen levererades till användaren 

Datum när felet uppstod 

Motortimmar vid felet 

Om beställningen gäller reservdel under garanti så ska reklamerad reservdel returneras till Universal Power. 

Märk paketet med ordernumret som fås i samband med bekräftelsen. 

FELBESKRIVNING 

Genom att beställa ett serviceuppdrag accepterar ansökaren att påta sig alla kostnader relaterade till 

serviceuppdraget som inte täcks av motortillverkarens garanti. 

TID & DATUM SIGNATUR 

Motormodell & Spec nr Reservdel Ordernummer

Serienummer Motor Reservdel Artikelnummer

mailto:verkstad@universalpower.se
mailto:reklamation@universalpower.se
https://www.universalpower.se/har-du-en-reklamation
https://www.universalpower.se/serviceblad
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