
RMA Terms

To handle warranty claims and repairs as quickly and efficiently as possible, we kindly ask you 
as a customer to return the product to Unjo following the procedure below.

1. Fill in the RMA application and return to rma@unjo.com. The application form can be 
downloaded from www.unjo.com/RMA or on request be sent from us.

2. When we receive your RMA request we will, normally within 2 business days, respond 
to you with an RMA document stating an RMA number, or additional questions.

3. Once you have received the RMA number, pack products appropriately with ESD 
protection and send to us at the address stated in the RMA document.

Mark the shipment with the RMA number and attach the RMA document. The return is 
at the customer's expense and should be sent with parcel delivery service.

4. Unjo reserves the right to return any received products without an RMA number. Return 
will be at the customer's expense.

5. Warranty actions are free of charge and Unjo will not charge for the return shipping to 
the customer.

6. In the following cases, the warranty claim will be rejected:

- If the failure of the product is caused by the customer.
- If the product functions correctly.
- If the product is outside the warranty period.

If rejected, return shipping and an investigation cost of € 73 per unit will be charged to 
the customer.
 
As an alternative can we, if preferred, provide cost estimate for repair of the product.

Please contact us if you have questions or concerns about our handling of returns.
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Villkor för RMA

För att kunna hantera reklamationer och reparationer på ett så snabbt och effektivt sätt som 
möjligt, ber vi er som kund att vid retur av produkt till Unjo nedanstående följa rutin.

1. Fyll i RMA-ansökan och returnera till rma@unjo.com. Blankett för ansökan kan laddas 
ner från www.unjo.com/RMA eller på begäran skickas från oss.

2. Då vi mottagit er RMA-ansökan återkommer vi, normalt inom 2 arbetsdagar, med 
antingen ett RMA-dokument med RMA-nummer eller kompletterande frågor.

3. Då ni har erhållit RMA-numret, packa produkterna ändamålsenligt med ESD-skydd och 
skicka till oss på den i RMA-dokumentet angivna adressen.

Märk också försändelsen med RMA-numret och bifoga RMA-dokumentet. Retur sker på
kundens bekostnad och ska skickas som företagspaket eller motsvarande, ej som 
postpaket eller brev.

4. Unjo förbehåller sig rätten att till kunden återsända returer som saknar RMA-nummer på
dennes bekostnad.

5. Garantiåtgärder och återfrakt genomförs utan kostnad för kunden.

6. I följande fall kommer reklamationen att underkännas:

- Om felet på produkten orsakats av kunden.
- Om produkten visar sig fungera felfritt.
- Om produkten är utanför garantitid.

Om reklamationen underkänns kommer en undersökningskostnad om 690 SEK per enhet
och återfrakt att debiteras kunden.

Alternativt kan vi, om så föredras, lämna ett kostnadsförslag för reparation av produkten.

Vänligen kontakta oss om ni har frågor eller funderingar kring vår hantering av returer.
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