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Lathund Överlåtelsebevis
Trejon Överlåtelsebevis fylls i via Trejons webbplats  och inloggning på Supportdelen.
Överlåtelsebeviset SKA fyllas i senast 14 dagar efter att maskinen är såld. Överlåtelsebeviset bekräf-
tar att kunden har erhållit förarinstruktioner, mottagit instruktionsbok och förstått handhavandet av 
maskinen.

Överlåtelsebeviset görs av två viktiga anledningar:
1. Ett ifyllt överlåtelsebevis tillsammans med kundens signatur skyddar återförsäljaren vid 

eventuella framtida personskador/olyckor. Kundens försäkringsbolag kan komma att ställa 
anspråk på återförsäljaren om inte återförsäljaren kan bevisa att kunden fått nödvändiga 
instruktioner, mottagit instruktionsbok m.m. 
Överlåtelsebeviset MÅSTE sparas i original med kundens signatur av återförsäljaren.

2. För att kunna genomföra ett reklamationsanspråk hos Trejon krävs att överlåtelsebeviset är 
registrerat hos Trejon.

1. Logga in på Trejons webbplats med ditt användarnamn och lösenord.

2. Gå in under Support och välj Överlåtelsebevis. 
Klicka på Skapa Överlåtelsebevis
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3. Här kan du söka på maskiner som finns registrerade hos er per automatik. Du kan söka på 
maskinens Maskinnummer, Serienummer eller Maskinens namn.

 Både Serienummer och Maskinnummer återfinns på fakturan från Trejon.

 Genom att kryssa för ”Sök maskiner från alla återförsäljare” kan du välja maskiner ur vårt 
system som ligger hos andra återförsäljare.

4. Ange t.ex. maskinens Serienummer och klicka på ”Sök”.  
Välj maskin genom att klicka på ”Välj Maskin”

5. Nu ska du knyta kunden till maskinen. 
Börja med att söka på kundens namn, för att se om kunden redan finns i ert register. Fyll 
i namn eller någon annan uppgift och klicka på ”Sök”. Välj sedan den kund som gäller. 
Om inte kunden finns i registret, anger du samtliga uppgifter och klickar på ”Skapa ny 
kund” för att registrera kunden.

 Nyhet - Kundens e-post är obligatorisk.
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6. När kunden är knuten till maskinen ser det ut enligt nedan. 
Fyll i rätt Leveransdatum - detta startar maskinens garantiperiod. 
Fyll i ort och datum. 
När alla uppgifter stämmer klickar du på ”Skicka”.

 OBS!! Genom att klicka på knappen ”Skriv ut” byter maskinen ägare i Trejon system och 
du får ut dokumentet för påskrift. 
Förvara det påskrivna Överlåtelsebeviset som en värdehandling! 


