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REKLAMATION - RETURVARER 

— 
 
Reklamationsbilag og returbilag findes på www.dormakaba.dk under menupunktet Support. 
 
 
Reklamation 
 
Udfyld alle felter i bilaget og send til info.dk@dormakaba.com 
 
Venligst notér Reklamation i emnefeltet. 
 
dormakaba vil på baggrund af disse oplysninger give en tilbagemelding om at varen kan sendes retur. 
 
Reklamationsbilaget skal vedlægges varen. 
 
Oplysning omkring hvor varen skal returneres til, vil fremgå af den godkendte tilbagemelding fra os. 
 
dormakaba har en målsætning om at behandle reklamationer inden for ca. 5 arbejdsdage, men der må i 
belastede perioder, forventes en behandlingstid på op til 10 arbejdsdage fra dormakaba modtager den / de 
reklamerede varer. 
 
Reklamationer der sendes til dormakaba uden en godkendelse eller ikke følger ovenstående procedure, 
returneres uden behandling. 
 
Hvis dormakaba efter kontrol af varen ikke godkende reklamationen kan dormakaba opkræve et 
håndteringsgebyr på DKK 500 pr varer. Varen vil efterfølgende blive sendt retur til kunde for kundens egen 
regning eller bortskaffet.  
 
Ved eventuelle spørgsmål, kontakt da venligst dormakaba Danmark. 
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Returvarer. 
 
Udfyld alle felter i bilaget og send til ordre.dk@dormakaba.com 
 
Venligst notér Returvarer i emnefeltet. 
 
dormakaba vil på baggrund af disse oplysninger give en tilbagemelding om at varen kan sendes retur. 
 
Returbilaget skal vedlægges varen. 
 
Oplysning omkring hvor varen skal returneres til, vil fremgå af den godkendte tilbagemelding fra os. 
 
Varen skal være komplet, ubeskadiget og i ubeskadiget original- samt salgbar ubrudt emballage. 
 
Der beregnes returgebyr i henhold til gældende aftale samt dormakaba’s salgs- og leveringsbetingelser. 
 
dormakaba har en målsætning om at behandle returvarer inden for ca. 5 arbejdsdage, men der må i 
belastede perioder, forventes en behandlingstid på op til 10 arbejdsdage fra dormakaba modtager de 
returnerede varer. 
 
Returvarer der sendes til dormakaba uden en godkendelse eller ikke følger ovenstående procedure 
returneres uden behandling. 
 
Hvis dormakaba efter kontrol af varen ikke godkende returneringen kan dormakaba opkræve et 
håndteringsgebyr på DKK 500 pr varer. Varen vil efterfølgende blive sendt retur til kunde for kundens egen 
regning eller bortskaffet.  
 
 
Ved eventuelle spørgsmål, kontakt da venligst dormakaba Danmark. 
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