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Vejledning til Reklamation igennem BESKO 

BESKO / BÄR rollefordeling ved reklamation 

 BESKO forhandler reservedele for BÄR Cargolift DK.

 BESKO opretter sager i systemet for BÄR Cargolift DK.

 BESKO afgøre ikke sagerne for BÄR Cargolift DK.

 BÄR Cargolift DK afgøre alle reklamationssagerne her i DK.

 BÄR Cargolift DK gør fra dagsdato ind i alle sagerne, som BESKO opretter.

 Der rettes henvendelse til BÄR Cargolift DK vedr. spørgsmål til sagernes afgørelse.

Hvornår skal reklamation til BESKO? 

 Hvis delene som er anvendt til garantiarbejde er KØBT IGENNEM BESKO

 Der IKKE er tale om et service og vedligeholdelsesarbejde hvor der IKKE er benyttet dele som

er købt igennem BESKO. (Reparations og vedligeholdelseskontrakt ”CargoRate”)

Betingelser for reklamation til BESKO 

 Liften skal være inden for garantiperioden (Standard er 24 mdr)

 Service intervaller er overholdt (Vedligehold/Inspektion årligt

 Hvis liften er over 2 år gammel, skal der være tegnet CargoRate på den, medmindre det er en

part som er udskiftet inden for de 2 år (Så får parten en ny garanti-periode på 2 år)

 Reklamationsfristen overholdes (4 uger fra rep dato)

 Der er blevet benyttet originale BÄR reservedele

Kontrol af serie-nr. på lift 

 For at være sikker på at liften er dækket af garanti kan serie-nr tjekkes ved at kontakte den

reklamationsansvarlige hos BESKO.

Kontakt info findes længere ned i dokumentet under ”Reklamationsansvarlig hos BESKO”

 Liftens to første ciffer i serie-nr´et angiver det årstallet hvori den er produceret

Eks. 14047003356 = Produceret i 2014
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Hvad skal indgives ved reklamation til BESKO 

 BESKO´s reklamation-rapport  

 

 Reparationsdato (For at BESKO kan oprette sagen) 

 

 Serie-nummer på lift (En af følgende måder) 

- Angiv på reklamationsblanket 

- Angiv på faktura 

- Angiv via e-mail 

 

 Der udstedes en Proforma faktura til BESKO (Husk at angive serie-nr. på liften heri) 

 

 Købsfaktura fra BESKO på delen. 

-  Hvis ikke man har købsfaktura? 

- Reservedelsnummer indsættes på faktura 

- Reservedelsnummer indsendes pr. e-mail 

 

 Billeder ”min 3 stk” af defekt part (Hvor understående fremgår tydeligt) 

- Er der tydelige skader på delen skal dette fremgå 

- Er der logo på delen skal dette fremgå 

- Type pladen skal fremgå med serie-nr 

-  

 Dokumentation på 1 års eftersyn, hvis lift er over 1 år gammel (Tidligere faktura eller liftens 

inspektionsbog) 

 

 eBC fejl udlæsning (Via BÄR Cargolift´s CargoCheck softwaren) 

 

 En fejlbeskrivelse af fejlsøgning på liften 

 

 Delen skal indleveres i BESKO Afd. (Sendes herefter til BESKO Kolding før sagen kan oprettes) 

Eller der kan vælges selv af sende delen til BESKO Kolding, Vranderupvej 2, 6000 Kolding 
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Timeløn og Km pris 

 Arbejdsløn pr. time =  85 € = 637,50 DKK 

 Kørselstid pr. time = 85 € = 637,50 DKK 

 Pris pr. Kørte km =   1 € =      7,50 DKK 

 

 Omregningsfaktoren afregnes til en fastsat kurs på EUR 1,00 = DKK 7,50 

 

 Arbejdstid, kørselstid og antal kørte KM SKAL angives separat på fakturaen. 

 

 Ved kørsel skal til og fra adresser angives på fakturaen. 

 

Behandlingstid af reklamation 

 Max. 4 uger (Fra at delen er modtaget hos BESKO) 

 

Pro forma faktura skal indeholde følgende data 

 BESKO´s adresse 

 

BESKO Kolding 

Vranderupvej 2 

6000 Kolding 

 

 Service-partners adresse 

 BESKO´s CVR- nr  (20862181) 

 Service-partner´s CVR-nr 

 Proforma faktura dato 

 Dato for udført garantiarbejde 

 Service-partner´s bank data 

 Service-partner´s Iban og Bic/swift nr 

 BESKO´s reklamations-nr 

 Liftens serie-nr 

 Køretøjets reg-nr 
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Hvad der skal udfyldes i reklamationsrapporten 

 Det som er markeret med rødt skal angives af service-partneren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Angives af BESKO ved oprettelse af sagen 

                Data udfyldes af                    

        service-partner 

      Lift serie-nr 

    

  

 Udfyldes af 

service-partner 

  Køretøjets reg. nr 

    

  

 Udfyldes af 

service-partner 

           Rep. dato 

  

  

  

 Udfy

ldes af 

service-

partner 

     

   Udfyldes af service-partner 

                      Kort og udførlig fejlbeskrivelse   

  

   Udfyldes af service-partner 
      

   Udfyldes af service-partner 
                      Evt hvis der er bemærkninger    

   Udfyldes af service-partner 



BÄR Cargolift
BESKO A/S 

Logistikparken 24 

8220 Brabrand 

Denmark PROFORMA FAKTURA

 

BÄR Cargolift GmbH CVR       DE XX XX XX XX 

Pfaffenstrasse 7 E-mail   XXXXXXXXXX@Baer-cargolift.de 

74078 Heilbronn Bank      XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Tlf.:  +49 71 31 28 70 Konto     XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fax.: +49 XX XX XX XX IBAN       XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kundenummer 

XX XX XX 

Kundemodtager 

Alexander Andersen 

Udløbsdato Km 

00082124 

Tilbudsdato 

03.03.20 

Tilbudsnummer 

XX XX XXX 

Ordrenummer 

XX XX XXX 

Ordredato 

01.03.20 

Indreg. nr. 

BT XX XXX 

Bemærkning 

16047009218 (Lift serie-nr.) 

Kundereference Side 

1

Operation/Artikel Tekst Timer Antal A pris Rabat 

XX XX XXX Nødservice på vejen. 01.03.20 kl. 04:00 

Lift virker ikke 1,00 637,50 

Lift står på jorden. Kan ikke hæve 

Ingen betjeninger virker. 

Nødstyring virker ikke. 

Fejsøgning (Stik, ledningsnet, spole) 

Magnetspole på hæve cylindre defekt 

Magnetspole udskiftet 

XX XX XXX Kørselstid 1,00 637,50 

Fra: Godthåbsvej 21. 8660 Skanderborg 

Til: Logistikparken 24. 8220 Brabrand 

XX XX XXX Antal kørte Km (2 x 21.5 km) 43 7,50 

20000 XXXX Magnetspole. 24V 1 750,00 

XX XX XXX Forbrugsmaterialer 50,00 

Beløb 

637,50 

637,50 

322,50 

750,00 

50,00 

Reservedele 

750,00 

Arbejde 

1275,00 

Pakke Netto total 

2.397,50 

Afrunding 

CVR 

DK XX XX XX XX 

Andet 

372,50 

Ej momspligtig Moms total Valuta 

DKK 

Total 

2.397,50 

Moms grundlag 
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Indberetning af reklamation til BESKO 

 BESKO Kolding,

Vranderupvej 2

6000 Kolding

Att: Charlotte Bundgaard

 Ring til den reklamationsansvarlige hos BESKO på tlf. 87 94 71 26 for at få et sags-nr.

Følgende haves parat:

- Debitor/kunde-nr hos BESKO

- Serie-nr på liften

- Vare-nr på den/de dele der reklameres over

 Indsend delen til BESKO i Kolding (Att.: Charlotte Bundgaard) vedlagt dokumentationen som

er nævnt i afsnittet ”Hvad skal indgives ved reklamation til BESKO”

 Dokumentation kan også indgives via cbu@besko.dk

- Dokumentationen er nævnt i afsnittet ”Hvad skal indgives ved reklamation til

BESKO”

- Delen skal herefter sendes til BESKO i Kolding

- Så kan sagen oprettes med det samme

Henvendelse vedrørende reklamation 

 Reklamationsnummer skal opgives ved henvendelse til vores ekspedition

 Ved henvendelse skal fakturanummer eller følgeseddelsnummer oplyses

Reklamationsansvarlig hos BESKO 

 Reklamationsansvarlig

Charlotte Bundgaard

cbu@besko.dk

Tlf. +45 87 94 17 26 

 Kontaktinfo kan også findes på følgende link

www.BESKO.dk

mailto:cbu@besko.dk
mailto:cbu@besko.dk
www.BESKO.dk
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Følgende er ikke dækket af garanti hos BÄR Cargolift 
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Tabel over vejledende arbejdstider (time antal BÄR Cargolift dækker) 
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Betingelser vedrørende reklamation til BÄR Cargolift 

 Betingelser vedrørende garanti og reklamationsarbejde kan findes på følgende link på

BÄRCargolift´s hjemmeside.

www.baer-cargolift.com/dk/salgs-og-leveringsbetingelser/

 Der er også refereret hertil i service-partner kontrakt s. 8 ”salgs- og leveringbetingelser” som

blev underskrevet ved indgåelse af samarbejdet imellem service-partneren og BÄR Cargolift

 Tabel over vejledende arbejdstider findes også i overstående link på BÄR Cargolifts

hjemmeside og er indsat på s. 11 i dette dokument (Gældende fra april 2017)

www.baer-cargolift.com/dk/salgs-og-leveringsbetingelser/

 Der tages forbehold for ændringer som kan forekomme, derfor bedes man løbende holde sig

opdateret

www.baer-cargolift.com/dk/salgs-og-leveringsbetingelser/
file:///C:/Users/alexander.andersen/iCloudDrive/Reklamation/www.baer-cargolift.com/dk/salgs-og-leveringsbetingelser/
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