
 
 
 
 
 

 

 

Metabo Nederland 

Brabanthaven 11 

3433  PJ  NIEUWEGEIN 

Tel. 0346-259 060 

td@metabo.nl 

 
 

Reparatie formulier 
 

 
Dealernaam: Klantnummer: 

Straat + huisnr.: Ref.nr.: 

Postcode/ Plaats: 

Contactpersoon: Telefoonnummer: 

Retouradres (alleen invullen indien afwijkend) 

Naam: 

Straat + huisnr.: 

Plaats / Postcode: 

 
 

 

Klachtomschrijving / Foutomschrijving (zo precies mogelijk omschrijven a.u.b.) 
 

 

 

Reparatie aanvraag 

Reparatie volgens vaste reparatie prijsgroep (zie achterzijde) uitvoeren. 

(H01, H02, H03, H04, S01, S02, S03, S04, S05, X01 (prijsopgave), op voorwaarde dat de machine te repareren is) 

Garantie aanvraag (materiaal- of fabricagefout) 

Stuur a.u.b. het aankoopbewijs met datum en XXL, All-In of Full Service certificaat mee, 
zonder deze documenten wordt de reparatie onherroepelijk berekend tegen een vaste prijs. 

 
 

Als Metabo de garantie niet verleent, wordt de reparatie uitgevoerd tegen een vaste prijs 

Nee, stuur de machine ongeprepareerd (gedemonteerd) retour, ik betaal de verzendkosten. 

Nee, voer de machine kosteloos voor recycling af 

Verzending Doos Pallet 

 
Datum: Handtekening van de klant: 

Produkt omschrijving: Artikelnummer: 

Serienummer: Meegeleverde toebehoren: 



 

 

METABO SERVICE EN VASTE 

REPARATIE PRIJZEN 

 

 

 

SERVICE:  VASTE REPARATIE PRIJZEN 

HET BELANGRIJKSTE AAN SERVICE: 

UW TEVREDENHEID. 

Door te kiezen voor een Metabo machine verzekert u zichzelf ook altijd van het goede gevoel, voor elk 

probleem een snelle en eenvoudige oplossing te krijgen. Of het nu gaat om onderhoud, 

reparatie of reserveonderdelen: wij brengen de Metabo-machine snel weer werkend bij u terug. 

 

 

Waaruit bestaat een Metabo-reparatie: 

 

◼ Volledige interne reiniging van de machine 

◼ Controle van aan slijtage onderhevige delen en waar nodig vervanging 

◼ Elektrische veiligheidscontrole volgens DIN/VDE 0740 en DIN/VDE 0701 deel 260 § 

◼ 6 maanden garantie op de gehele machine (niet alleen op de reparatie) 

◼ Controle en vervanging van de smering 

◼ Vakkundige montage inclusief alle onderdelen 

◼ Controle van alle mechanische en elektrische functies 

◼ Transport: Binnen garantietermijn: heen en terug gratis 

◼ Uitvoering in de Metabo fabriek in Nürtingen Duitsland 

 

 

Metabo's vaste reparatieprijzen*: 

Reparatie prijsgroep 
Prijs 

Reparatie prijsgroep 
Prijs

 
excl. BTW. excl. BTW. 

H01 (bijv. STE 100 Quick) €  77,50 S01 (bijv. P 2000 G) € 59,50** 

H02 (bijv. BS 18) € 100,50 S02 (bijv. TPF 7000 S) € 74,50** 

H03 (bijv. BS 18 LT) € 120,50 S03 (bijv. KS 216 M Lasercut) € 94,50** 

H04 (bijv. BS 18 LTX Impuls) € 143,50 S04 (bijv. PS 15000 S) € 118,50** 

X01 (bijv. TKHS 315 M - 3,1 WNB) prijsopgave S05 (bijv. KGS 216 M) € 140,50** 

* Bovengenoemde prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW. U kunt de juiste prijsgroep voor uw machine 

vinden in de Metabo prijslijst of op www.metabo.com 

** Prijzen zijn exclusief transportkosten. Deze zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht. 

http://www.metabo.com/

