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Registrere deg som bruker 
Gå til siden:  https://dealers.webasto.com, velg språk og fyll inn alle data.  
OBS! første linje «Webasto kundenr» skal ikke fylles ut. 
 

 

Aksepter og trykk «Send» 

Det kan ta noe tid (1-3 dager) før tilgangen gis. Normalt vil du få bekreftelse på e-post 

 

 

 

https://dealers.webasto.com/


Ved bekreftet tilgang til portalen, logg på med brukernavn( E-post adresse) og passord. 

 

 

Når du er innlogget vil du se ditt navn under menylinjen 

 

 



Registrere nytt produkt (ved ny-montering av komplett installasjon) 

 

Klikk «New Registration» under «Produkt registrering».  

Firma 

 

Første Bilde viser firma informasjon. Trykk knappen «Neste» 



Kundens Navn 

 

Pga. reglene om personvern er det ikke mulighet til å legge inn kundenavn. Legg inn 
stedsinformasjon 

Trykk knappen «Neste» 

Produkt 

 

Velg fra nedtrekks menyene. 
 «Product» skal velges ved ny installasjon.   
«Sparepart» brukes  ved registrering av en reservedel (brukes ved dele reklamasjon, dvs ved varmer 
utenfor garanti og hvor det blir feil på utskiftet del innenfor 3 mnd etter kjøp.) 
Trykk knappen «Add» etter at alle felt er valgt/fylt ut 

 

 



Ved valg av «Sparepart» ser bildet slik ut. 

 

Etter att knappen «Add» er trykket vil du se registrerte produkt på linen under «Products» 
Om bilen har flere produkter registreres nytt produkt som vist i forrige bilde. Det vil da vises flere 
linjer under «Products» 

 

Om du ønsker å laste opp f.eks bilder fra installasjonen kan dette lastes opp under «Attatchments». 
Ved registrering av «Spareparts» skal alltid kopi av kjøpskvittering lastes opp. 
Velg dato for installasjon/kjøp og garantidstartdato. 

 



Bil 

 

Legg inn kjøretøyopplysninger enten fra forhåndsdefinert (Predefined)eller fra kundedefinert 
(Custom). Legg inn Ch.nr og registrerings nr. 

Fullfør 

 

Viser de opplysninger du har lagt inn. Se gjennom og kontroller. Trykk «Overfør» om det er OK 

 



Garantisystemet 

Velg «New Warranty Claim» 

 

Øverst vises Firmaopplysninger 

 

Ved valg av «New Warranty Claim» kommer denne siden opp. (Viser her siden oppdelt). 

 



Legg inn serie nummer på varmeren det reklameres på, Trykk «Lockup». 

 

Produktregistreringen kommer frem. Klikk på registreringen.I  

 



Gå til bunnen av registreringen, trykk «Neste» 

 

 

 

 

 



Warranty Claim Details 

 

Her kan kundeklage legges inn (skriv på Norsk). Velg så fra nedtrekks nmenyene. Om du har 
garantirapport kan driftstimer legges inn. Videre kan f.eks internt ordre nr. legges inn på «Dealer 
reference number». Ytterligere forklaring kan legges inn under «Dealer remarks» 

 
Velg reparasjonsdato fra kalender. 
Legg inn arbeidsoperasjoner.  

 



Du kan søke på dele nr eller tekst.  

 

Merk linjen og klikk på knappen «Add» 

 

Den valgte delen legger seg på linjen 



 

Vedlegg kan lastes opp. F.eks bilder og andre dokumenter. 

Fullfør 

 

Oversikt på innlagte data vises. 
Trykk «Submit» og garanti claimen registreres/sendes. 



Reservedel (Dele reklamasjon)

 
Ved dele-reklamasjon behøver man ikke legge inn serie nr  på varmer eller varmer type. 
Delen det reklameres på kan søkes frem via artikkel nr eller via tekst. Legg inn når denne delen ble 
solgt første gang.  
Last opp kvittering for første kjøp som vedlegg. 

 

Trykk på knappen «Neste». Du ledes  til «Warranty claim details» som er det samme som produkt. 


