INNAMEFORMULIER

Tevredenheidsgarantie Mitsubishi Certified Occasions
In te vullen door innamelocatie en eigenaar (de klant is eigenaar
en bestuurder van het voertuig).

Auto retour
Datum:

Retourplaats:

Gegevens dealer

Gegevens klant

Autogegevens

Bedrijf:

Naam:

Type:

Adres:

Adres:

Kenteken:

Postcode en plaats:

Postcode en plaats:

Km.stand:

Contactpersoon:

Contactpersoon:

Kleur:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

Brandstof:

Vanaf hier alléén in te vullen door Mitsubishi-dealer (graag duidelijk omcirkelen)
Controle

Aanwezig

Controle

Aanwezig

Kopie aankoopbewijs

JA / NEE

Krik

JA / NEE

Kentekenbewijs deel A

JA / NEE

Evt. afstandsbediening

JA / NEE

Kentekenbewijs deel B

JA / NEE

Evt radio

JA / NEE

Hoofdsleutel

JA / NEE

Evt. trekhaak

JA / NEE

Reservesleutel(s)

JA / NEE

Evt. handsfreeset

JA / NEE

Onderhoudsboekje

JA / NEE

Evt. reservewiel

JA / NEE

Staat van de auto en toebehoren
Inwendige staat

Schoon

Matig schoon

Vies

Extreem vies

Uitwendige staat

Schoon

Matig schoon

Vies

Extreem vies

Aanwezig in auto
Sleutel(s):

Stoelen compleet

Reservewiel

Onderhoudsboekje

Hoofdsteun(en):

Rolhoes

Alarmcertificaat

Kentekenbewijs 1A+1B

Instructieboekje

Brandstofpas

Navigatie-cd/SD-kaart

APK-keuringsbewijs

Afneembare trekhaak

Bandenpompset

Technische gebreken

Nee

Ja, namelijk:

Interieur beschadigd

Nee

Ja, namelijk:

Opmerkingen:

Let op:
+ In aanmerking komende auto:
Mitsubishi occasion auto’s die
zijn verkocht binnen het officiële
Mitsubishi Occasion-label.
+ Voorwaarden inname:
De klant moet het voertuig
retourneren binnen een
maximumperiode van 30
dagen vanaf de levering of een
maximum aantal kilometers van
1.500 km, afhankelijk van wat zich
het eerst voordoet. De erkende
distributeur is per aangetekende
brief met ontvangstbewijs op de
hoogte gesteld.
+ Om van de aanbieding te
profiteren, moet de klant het
aankoopbewijs van een ander
Mitsubishi Certified Occasionsvoertuig van een segment dat
gelijk is aan of hoger is dan
het geretourneerde voertuig,
overleggen.
+ Het geretourneerde voertuig
moet zich in de oorspronkelijke
staat bevinden en mag geen
enkele wijziging of verslechtering
hebben ondergaan die de waarde
ervan zou kunnen verminderen,
zelfs als deze verslechtering juist
is hersteld. Het voertuig is niet
beschadigd en/of betrokken bij
een ongeval.
+ Het voertuig is niet reeds door
de dealer vervangen ten behoeve
van de klant door toepassing van
deze verzekering.

Schade
Geef door middel van een
kruisje de beschadigde
delen op de auto aan:

+ Dit is geen aanvraag voor een
nieuwe kleur, nieuwe stoffering,
nieuwe uitrusting en/of
accessoires voor het voertuig.
+ De dekking is beperkt tot
één claim per persoon en per
chassisnummer van het voertuig.

Handtekening klant

Auto met kenteken ............................................................. is geaccepteerd voor de tevredenheidsgarantie
van Mitsubishi Certified Occasions
Ja

Nee, namelijk:

Handtekening dealer

