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Dette formular kann du sende som email, WhatsApp eller med post.

Kundenummer (hvis bekendt):

Navn*, fornavn*: 

Firma: 

Vej*, husnummer*: 

Postnummer*,by*: land*: 

Telefon: 

email eller fax*: 

Informationer om køretøjet

Køretøjsproducent (f.eks. Fiat)*: 

Køretøjsmodel (f.eks. Ducato X290)*: 

Producent karrosseri (f.eks. Dethleffs)*: 

Model karrosseri (f.eks. Advantage T 7051)*: 

Fremstillingsår*:

Chassisnummer: 

*påkrævet felt

Post: Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH
 Am Eichberg Flauer 1
 07338 Leutenberg
 Tyskland

E-Mail: info@rameder.dk
WhatsApp: +49 (0) 151 - 224 300 39

Jeg accepterer hermed, at virksomheden Rameder kan kontakte mig i denne sag via e-mail eller, hvis det ønskes, via 
telefon. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde min accept med virkning for fremtiden.
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Drivtype*:    forhjulstræk  baghjulstræk  firehjulstræk

Akselafstand (midten af   forhjulet til midten af   baghjulet)*:

Overhæng (ende af originalramme til udvendig kofanger)*: 

Særlige træk ved køretøjet (f.eks. stik):

Afstand fra kofangerens nederste kant til kørebanen*: 

Oplysninger om rammeudvidelse (hvis tilgængelig)

Betegnelse for rammeudvidelse (se typeskilt): 

Afstand fra det sidste hul i rammeforlængelsen til kofangerens ydre kant:

Afstand mellem det sidste hul i rammeforlængelsen og kørebanen (lodret):

Til deres tilbud:
Anhængertræk    fast    aftagelig
Montering    inklusive montering  uden montering

Send os venligst følgende oplysninger/dokumenter:

Billede 1: Udfyldt kontaktformular (side 1 og 2) - som et foto, hvis det er via WhatsApp
Billede 2: Passagerside - slutningen af   originalrammen (lige bag akslen)
Billede 3: Førerside - slutningen af   den originale ramme (lige bag akslen)
Billede 4: Ende af rammeforlængelse (hvis den findes) eller kofanger fra siden
Billede 5: Særlige funktioner (f.eks. stik, spildevandstank, osv.)
Billede 6: Billede af køretøjets dokumentation for indregistrering

Billede 2 (eksempel): Slutningen af   originalrammen til højre Billede 3 (eksempel): Slutningen af   originalrammen til venstre

Billede 4 (eksempel): Rammeudvidelsens ende Billede 5 (eksempel): Særlige træk

*påkrævet felt
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