
Asiasta sovittu                                                              kanssa erikseen.

VAHINKOILMOITUS         Nro

Asiakasnro Asiakkaan nimi

Toimitusosoite

 Vahingosta ei seuraa fyysistä tavaran palautusta.

Tilausnro Tav. vast.
otto pvm

Tuotenro Tuotenimi Pakkaus-
koko

Määrä Syy-
tunnus

Säily-
tetty

Vahinkoilmoitus lähetetty Mediq Suomi Oy:lle

Päivämäärä ja allekirjoitus

Palautunut Mediq Suomi Oy:lle

Päivämäärä ja allekirjoitus

Lisäselvityksiä

Syytunnus:   KR = Kuljetuksen aikana rikkoontunut    LÄ = Lämpötilavaurio    LI = Likaantunut    KA = Kadonnut

Nimen selvennys Nimen selvennys

Mediq Suomi Oy:n henkilön nimi

Palautettava tuote säilytetty:   H = Huoneenlämmössä    V = Viileässä    K = Kylmässä

Vahinkoilmoituslomake, v.1
© Mediq Suomi Oy 2010

Asiakkaan tulee säilyttää vahingoittuneet tuotteet 7 vrk ennen hävitystä mahdollista vahinkotarkastusta varten.


Asiasta sovittu                                                              kanssa erikseen.
Asiakasnro
Asiakkaan nimi
Toimitusosoite
Tilausnro
Tav. vast.
otto pvm
Tuotenro
Tuotenimi
Pakkaus-
koko
Määrä
Syy-
tunnus
Säily-
tetty
Vahinkoilmoitus lähetetty Mediq Suomi Oy:lle
 
 
Päivämäärä ja allekirjoitus
Palautunut Mediq Suomi Oy:lle
 
  
Päivämäärä ja allekirjoitus
Lisäselvityksiä
Syytunnus:   KR = Kuljetuksen aikana rikkoontunut    LÄ = Lämpötilavaurio    LI = Likaantunut    KA = Kadonnut
Nimen selvennys
Nimen selvennys
Mediq Suomi Oy:n henkilön nimi
Palautettava tuote säilytetty:   H = Huoneenlämmössä    V = Viileässä    K = Kylmässä
Vahinkoilmoituslomake, v.1
© Mediq Suomi Oy 2010
Asiakkaan tulee säilyttää vahingoittuneet tuotteet 7 vrk ennen hävitystä mahdollista vahinkotarkastusta varten.
	lomake_pvm: 8.9.2010
	Vahinkoilmoituksen numero generoidaan automaattisesti: 45769611
	Asiakasnumero: 
	Asiakkaan nimi: 
	Toimitusosoite: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_1: 
	Sailytetty_1: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_2: 
	Sailytetty_2: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_3: 
	Sailytetty_3: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_4: 
	Sailytetty_4: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_5: 
	Sailytetty_5: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_6: 
	Sailytetty_6: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_7: 
	Sailytetty_7: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_8: 
	Sailytetty_8: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_9: 
	Sailytetty_9: 
	Oriola-KD Healthcare Oy:n tilausnumero: 
	Tavaran vastaanottopäivä: 
	Tuotenumero: 
	Tuotenimi: 
	Pakkauskoko: 
	Määrä: 
	Syytunnus_10: 
	Sailytetty_10: 
	Laita tähän (X), jos vahingosta ei seuraa fyysistä tavaran palautusta Oriolalle.: 0
	Oriolan henkilön nimi, jonka kanssa asiasta on sovittu: 
	Lisäselvityksiä: 
	Asiakkaan päiväys ja allekirjoitus: 
	Nimenselvennys tähän: 
	Palautuneen tavaran vastaanottajan päiväys ja allekirjoitus: 
	Palautuneen tavaran vastaanottajan nimen selvennys: 
	Lähetä lomake: 
	Tulosta lomake: 



