
iStore.dk reklamations-vejledning
NB! Denne vejledning skal følges, før du laver en reklamation af din iPhone. Følges denne vejledning ikke, vil du blive pålagt 
et håndteringsgebyr, på 250 DKK. Du bliver pålagt dette gebyr da vores værkstedspartner skal bruge unødig tid på sagen, 
før de kan påbegynde din reklamation. De vil derfor fakturere iStore.dk, som herefter vil viderfakturere den pågældende 
kunde. Indbetales beløbet ikke senest 3 måneder efter modtagelsen af  faktura med tilhørende betalingslink, vil enheden 
blive bortskaffet som elektronikaffald, vælger du i stedet at indbetale beløbet vil sagen blive påbegyndt hvis muligt. Ønsker 
du derimod ikke at enheden skal bortskaffes eller påbegyndes vil du blive faktureret 150 DKK, dette dækker returporto samt 
ekspeditionsgebyr.

1 – Genstart din iPhone 
• Først skal du tvinge din iPhone til at genstarte. (Obligatorisk)

• Test derefter enheden for at se om fejlen du måtte have oplevet er forsvundet, oplever du fortsat  
fejlen, følg da næste punkt. (Obligatorisk)

Følg evt. Apple’s vejledning hvis du er i tvivl: https://support.apple.com/da-dk/HT201559 

2 – Gendannelse af fabriksindstillinger 
• Tag en backup af din data, enten via iTunes eller iCloud hvis du har data du ønsker at gemme. (Valgfri)

• Gendan din iPhone til fabriksindstillinger, dette skal gøres via iTunes. (Obligatorisk)

• Test nu enheden for at se om fejlen du måtte have oplevet er forsvundet, denne test skal laves inden 
du overfører din backup til din iPhone, hvis du vel og mærke har taget en backup. (Obligatorisk)

Følg evt. Apple’s vejledning hvis du er i tvivl: https://support.apple.com/da-dk/HT201252 

NB! Opleves fejlen fortsat efter gendannelsen skal din iPhone selvfølgelig til undersøgelse hos vores værkstedspartner, da det 
er herigennem du har din 1 års garanti samt 2 års reklamationsret. Du bedes derfor følge sidste punkt, enten ved brug af selve 
enheden hvis muligt, eller via en computer. 

3 – Log ud af eller fjern iCloud 
Log ud af iCloud via din iPhone
• Gå til indstillinger, herefter gå til iCloud og tryk herefter log ud. 

Fjern iCloud via din computer
• Gå til iCloud.com og log ind, klik herefter alle enheder og vælg din iPhone og fjern fra konto.

NB! Fjerner du iCloud via din computer, skal enheden være helt fjernet fra listen over dine enheder efterfølgende.

4 – Indlever eller send reklamationen
Postadresse 
• iRepair, Valby Langgade 68, 2500 Valby

Indleverings adresser
• iRepair, Valby Langgade 68, 2500 Valby

• iRepair, Stengade 12, 3000 Helsingør



iStore.dk reklamations-formular
NB! Når reklamationsvejledningen er fulgt, kan reklamationsformularen nu udfyldes. Formularen skal udfyldes med 
blogbogstaver, indleveres den ikke korrekt udfyldt eller er den på andre måder mangelfuld, vil du blive pålagt et håndte-
ringsgebyr på 250 DKK. Du bliver pålagt dette gebyr da vores værkstedspartner skal bruge unødig tid på sagen, før de kan 
påbegynde din reklamation. De vil derfor fakturere iStore.dk, som herefter viderfakturerer den pågældende kunde. Indbetales 
beløbet ikke senest 3 måneder efter modtagelse af  faktura med tilhørende betalingslink, vil enheden blive bortskaffet som 
elektronikaffald. Vælger du i stedet at indbetale beløbet og sende den efterspurgte info vi mangler vil sagen blive påbegyndt. 
Ønsker du derimod ikke at enheden skal bortskaffes eller påbegyndes vil du blive faktureret 150 DKK, dette dækker returporto 
samt ekspeditionsgebyr. Vælger du selv at afhente enheden vil ekspeditionsgebyret lyde på 100 DKK.

Fornavn: Efternavn:

Adresse: Telefon nr.:

Postnummer: By:

E-mail:

iStore.dk købsfaktura ordrenummer:

Personlige iPhone skærm-/låsekode:

En kort og præcis fejlbeskrivelse, til den tekniker der skal tilse din enhed:

 
Backup 250 DKK: Jeg har sat et kryds og giver hermed værkstedet min accept på at de godt må tage 
en backup hvis dette er muligt, eller skulle blive nødvendigt. Næsten alle reklamations enheder 
bliver gendannet, for at udelukke software relateret fejl. Under denne proces blive alt data slettet, 
uden undtagelse. (Valgfri)

Dato  Underskrift

NB! Du skriver under på at du accepterer, samt har læst og fulgt reklamationsvejledningen og reklamationsformularen.

Du vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på 250 DKK , hvis du ikke enten er logget ud af eller fjernet din enhed fra iCloud.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, der direkte eller indirekte er opstået som følge af forkert betjening, ringe 
vedligeholdelse, vold eller uautoriseret indgreb. I dette tilfælde vil værkstedet fremsende et tilbud på reparation pr. mail. Afvises 
tilbuddet vil værkstedet pålægge den pågældende kunde et undersøgelsesgebyr på 150 DKK. Værkstedet skal kun bruge selve 
enheden og ikke derfor ikke ansvarlige for evt. tilbehør, derfor skal simkort, cover, lader, lightningkabel, kasse m.m. ikke  
indleveres, medmindre dette har en relation til selve reklamationen.
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