Frågeformulär

complete your car.

Dragkrok för husbilar

FB UU-028
Första utgåvan:

Rev.-datum:
Revision:

24.04.2006
01.03.2021
01

Formuläret kan skickas som e-post, WhatsApp eller vanligt brev.
Postadress:

Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg
Tyskland

E-post:
WhatsApp:

info@rameder.se
+49 (0) 151 - 224 300 39

Kundnummer (om det finns):
Efternamn*, förnamn*:
Företag:
Gata*, husnummer*:
Postnummer*, Ort*:

Land*:

Telefon:
E-post eller fax*:

Uppgifter om fordonet
Fordonstillverkare (t.ex. Fiat)*:
Bilmodell (t.ex. Ducato X290)*:
Tillverkare av påbyggnad (t.ex. Dethleffs)*:
Modell påbyggnad (t.ex. Advantage T 7051)*:
Årsmodell*:
Chassinummer:

Härmed tillåter jag Firma Rameder att kontakta mig per mejl, eller om så önskas per telefon om detta ämne. Jag kan när
som helst och med framtida verkan återkalla mitt samtycke.
*Obligatorisk ruta

complete your car.
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Första utgåvan:
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01

Drivtyp*:				framhjulsdrift		bakhjulsdrift		fyrhjulsdrift
Hjulbas (mitten av framhjulen till mitten av bakhjulen)*:

cm

Överhäng (änden på originalramen till utsidan av stötfångaren)*:

cm

Speciella detaljer på fordonet (t.ex. lyftpunkter för domkraft):
Avstånd mellan stötfångarens underkant och vägbanan*:

cm

Uppgifter om ramförlängning (om sådan finns)
Ramförlängning beteckning (se typskylt):

cm

Avstånd från sista hålet i ramförlängningen till stötfångarens ytterkant:

cm

Avstånd från sista hålet i ramförlängningen till vägbanan (lodrätt):

cm

För ditt erbjudande:
Dragkrok
			fast				avtagbar
Montering				inkl. montering			utan montering
Var vänlig sänd följande information / dokument till oss:
Bild 1: Ifyllt kontaktformulär (sida 1 och 2) som foto om du använder WhatsApp
Bild 2: Passagerarsidan - slutet av originalramen (lite bakom axeln)
Bild 3: Förarsidan - slutet av originalramen (lite bakom axeln)
Bild 4: Slutet av ramförlängningen (om den finns) eller sidovy stötfångare
Bild 5: Speciella detaljer (t.ex. lyftpunkter för domkraft, avloppstank, etc.)
Bild 6: Bild av registreringsbeviset

*Obligatorisk ruta

Bild 2 (mönster): Originalramens slut till höger

Bild 3 (mönster): Originalramens slut till vänster

Bild 4 (mönster): Ramförlängningens slut

Bild 5 (mönster): Speciella detaljer

