
Aplicação para a resolução de diferenças de entrega

No. da Peça Quantidade Comentário

IMPORTANTE! Por favor leia   

  

1. Infelizmente, um sistema automatizado de entrega posterior não 

é possível no caso de itens em falta. Por essa razão, gostaríamos 

de lhe pedir para enviar uma nova ordem para o nosso 

departamento de vendas. 

2. Se você recebeu um artigo incorreto, gostaríamos de pedir que 

nomeie o artigo entregue incorretamente no campo Comentário. 

3. Em caso de danos de transporte, por favor, envie-nos uma 

solicitação de garantia/e-mail incluindo fotos dos danos e 

embalagem para aftersales-es@dieseltechnic.com. 

4. O formulário deve ser preenchido completamente. As 

informações em falta resultarão em extensão do prazo de 

processamento ou rejeição do pedido.
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Requerente 

No. do Cliente:     D

Requerimento No. (Reference No.)

Nome da empresa:

Nome do Requerente:

E-Mail:  

O requerente garante que os dados informados são 
verdadeiros.

Lot-Nr.

Lot-Nr.

ComentárioNo. da Peça

Lot-Nr.

ComentárioNo. da Peça

Lot-Nr.

ComentárioNo. da Peça

Entrega 
excedente

Entrega 
insuficiente Eu concordo em receber os itens extras por um custo adicional.

Eu concordo em receber os itens extras por um custo adicional.Entrega 
insuficiente

Entrega 
excedente

Eu concordo em receber os itens extras por um custo adicional.Entrega 
insuficiente

Entrega 
excedente

Eu concordo em receber os itens extras por um custo adicional.Entrega 
insuficiente

Entrega 
excedente
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No. da Fatura

Quantidade No. da Fatura

Quantidade No. da Fatura

Quantidade No. da Fatura
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1. Infelizmente, um sistema automatizado de entrega posterior não é possível no caso de itens em falta. Por essa razão, gostaríamos de lhe pedir para enviar uma nova ordem para o nosso departamento de vendas.
2. Se você recebeu um artigo incorreto, gostaríamos de pedir que nomeie o artigo entregue incorretamente no campo Comentário.
3. Em caso de danos de transporte, por favor, envie-nos uma solicitação de garantia/e-mail incluindo fotos dos danos e embalagem para aftersales-es@dieseltechnic.com.
4. O formulário deve ser preenchido completamente. As informações em falta resultarão em extensão do prazo de processamento ou rejeição do pedido.
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