
Kundens kontaktinformation Brugerinformation

Firma: _____________________________ Navn og stilling: _____________________________

Adresse: _____________________________ Telefon: _____________________________

Postnr.: _____________________________ E-mail: _____________________________

By: _____________________________

Telefon: _____________________________

Produktbeskrivelse: _______________________ Serienummer: _____________________________

Varenummer: _______________________ Tiltænkt brug: Daglig brug  Timer

Maskine-/varenr.: _______________________ Månedlig brug  Timer

Børstetype/varenr.: _______________________ Dyse-/varenr.: _____________________________

Følgende blev gennemgået med kunden og forklaret under overleverings- og instruktionsprocessen:

Hvordan maskinen fungerer

Enhedens kontrolpaneler og styringsfunktioner 

Rengøring og vedligeholdelse
(daglig og periodisk)

Tiltænkt brug af maskinen

Maskinens nøglefunktioner

Sikkerhedsrelevante instruktioner 
(safety guidelines)

Vedligeholdelse af maskinen Identifikation af sliddele

Kunden er informeret om Kärcher rengøringsmidler Ja Nej

Tillæg til forhandleraftale

Regelmæssige inspektioner af udstyret ift. udstyrs- og lovmæssige krav skal udføres af en kvalificeret person.

Dato

Instruktion til overlevering 

og brugeroplæring af rengøringsudstyr

Vi bekræfter, at maskinen er blevet overleveret og instrueret i henhold til disse instruktioner.

Underskrift

KÄRCHER forhandler/serviceværksted

Kundens underskrift

Appendix 2d - Overleveringsprotokol

Kärcher bruger informationen i skemaet til kvalitetssikring, produktsporing, opfølgning og udvikling af 

nye produkter samt markedsundersøgelser. Kärcher har ret til at foretage tilfældige 

kundetilfredshedsundersøgelser angående informationen indsamlet i dette skema. Informationen 

behandles jf. databeskyttelsesloven GDPR. En detaljeret beskrivelse af databeskyttelsesloven finder 

du på: https://www.kaercher.com/dk/services/support/haandtering-af-persondata.html 

Target Group
Agriculture

Hospitality

Automotive Industry

Office

Retail

Construction

Healtcare

TransportPublic Services

BSC (Building Service Contractor) 

ReCa (Restaurant and Catering)
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