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  Ordreregistreringsskjema for 

styreenheter
SIMCO AS 

Leverings-/ Returadresse: 

Navn/ Firma Tlf.nr. 

Adresse Postnr. 

Fakturaadresse: 

Navn/ Firma Foretaksnr. 

Adresse Postnr. 

Deres kontaktperson: 

Fornavn Etternavn 

Tlf.nr. E-post

Innsendt/ innlevert: 
Kjøretøy Motorstyring  Instrumentpanel 

Sentralenhet  Girstyring ABS-styring 

Annet: 

Er noe innlevert i tillegg til produktet (vognkort, skjemaer, komponenter o.l.): 

Informasjon om kjøretøyet: 

Merke  Modellserie 

Årsmodell Skiltnr. Bensin Diesel 

Motorvolum kW Motorkode 

Kilometerstand Automatgir 

Chassisnr. 

Manuellt
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Feilsymptomer: 

Feilsøking og reparasjoner som er utført i forbindelse med feilen: 

Innsender godtar med dette de generelle betingelser fremstilt på side 3 av dette dokument. 

Innsendt av        Innsendingsdato 

Feilen er: konstant periodisk 

Det skal utføres diagnosetest av styreenheter som sendes til Simco. 

Diagnoseverketøy:

Ja NeiOppnådd diagnoseforbindelse med kjøretøyet 

Oppnådd diagnoseforbindelse  med insendt styreenhet Ja Nei

Legg ved feilkodeutskrift. Har du ikke feilkodeutskrift kan du skrive feilkodene i feltet 
under.
Hvis diagnoseverktøyet opplyser at det er 0 feilkoder, skriv dette i feltet.
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Betingelser 

Alle priser oppgis uten merverdiavgift. 

Minimumsbeløp for kontroll av styreenhet til personbil er kr. 2200,- + mva. pr. enhet. 

Minimumsbeløp for kontroll av styreenhet til lastebil/buss/anleggsmaskin er kr.  4200,- + 

mva. pr. enhet. Eventuelt frakt- og oppkravsgebyr kommer i tillegg.   

Det er en viktig forutsetning at feilkoder er lest ut av bilen. Feilkoder må også  

kontrolleres og slettes når styreenheten monteres tilbake i kjøretøyet.  

Ukurante/spesielle styreenheter:  

Simco reparerer styreenheter som ikke hører til vanlige personbiler eller lastebiler.  

Saksgang og priser avtales spesielt i hver sak.  

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

Styreenheten må returneres til Simco AS for eventuell kreditering etter siste forsøk på 

reparasjon hvis ikke annet er avtalt. Kreditering omfatter ikke kontrollbeløpet,  

spesialbestilte deler og/eller fraktomkostninger.  

Ordreregistreringsskjemaet blir oppdatert på Simco sin hjemmeside med jevne  

mellomrom. Har du lagret eller skrevet ut skjemaet før utfylling og innsending kan  

utfyllingsfelter eller betingelser være justert i forhold til hva som står i dette skjemaet. 

Disse betingelser er grunnleggende og følger alle ordre. Simco AS anser kunden som  

informert om dette.  

Send pakker til vår leveringsadresse: 

Simco AS  

Greåkerveien 9  

1718  Greåker  

For vanlig brevpost kan vår postadresse benyttes: 

Simco AS  

Postboks 160  

1720  Greåker  

Henvendelser:  

Telefon: 69 12 89 00 

E-post: elektronikk@simco.no

Foretaksnummer: 956656915 
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