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Ordreregistreringsskjema for 

nøkkelprogrammering 

Leverings-/ Returadresse: SIMCO AS 

Navn/ Firma Tlf.nr. 

Adresse Postnr. 

Fakturaadresse: 

Navn/ Firma Tlf.nr. 

Adresse Postnr. 

Deres kontaktperson: 

Fornavn Etternavn 

Tlf.nr. E-post

Er noe innlevert i tillegg til kjøretøyet/ styreenhet: 

Vognkort Saksdokumenter Feilkodeutskrifter 

Nøkler Antall Annet 

Informasjon om kjøretøyet: 

Merke  Modellserie 

Årsmodell Skiltnr. Bensin        Diesel 

Motorvolum kw Motorkode 

Kilometerstand VIN-nr. 

Hva skal utføres: 
1. 

2.
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Kunde må dokumentere eierforholdet til kjøretøyet gjennom å legge ved en kopi av kjøretøyets 

vognkort.  

 

Kunde må ha skriftlig tillatelse av eier som er dokumentert i vognkortet for å få programmert 

nøkler til kjøretøyet. Dokument må inneholde eiers bekreftelse og signatur på at det er gitt 

tillatelse til å programmere nøkler til kjøretøyet.  

 

På grunn av kjøretøyenes varierende utrustning kan det være ulike løsninger for 

nøkkelprogrammering. Ta kontakt med oss for å få riktig informasjon om dette.   

 

Er kopi av vognkort lagt ved innsending?    Ja  Nei 

Er skriftlig tillatelse med underskrift fra eier fremskaffet?  Ja  Nei 

 

Andre avtaler: 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle betingelser:  
Fast pris på programmering av nøkler er kr. 3980,- +mva. 

Eventuelle nøkler og frakt kommer i tillegg, dette må avtales i hver enkelt sak.   

 

Timespris for arbeid på kjøretøy ved Simco er kr. 987,- + mva.  

  

Kjøretøyet kan bli parkert utendørs i løpet av verkstedoppholdet. 

 

Ved reklamasjonstilfeller har Simco AS etter lov krav på to reparasjonsforsøk. Kjøretøyet/ 

styreenhet må returneres til Simco AS for å gjøre krav på dette.  

 

Arbeid med nøkkelprogrammeringen vil ikke bli påbegynt før: 

Dette dokumentet (Ordreregistreringsskjema for nøkkelprogrammering) er utfylt og underskrevet.  

Riktig dokumentasjon er fremskaffet (kopi av vognkort og bekreftelse av eier). 

  

Kunde har lest og godtar betingelsene i dette dokument:   

 
Innsendt av        Dato 

 

 

 

Simco AS     Greåkerveien 9   1718  Greåker 

E-post: elektronikk@simco.no  Telefon: 69 12 89 00  

mailto:elektronikk@simco.no
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