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SERVICERUTIN FUJIFILM 

 

Detta dokument skall efterföljas av återförsäljare vid service ärenden gällande Fujifilm 
kameror, objektiv och tillbehör. 

Vid garantiärenden som rör produkter under 1000 sek försäljningspris skall ersättas till kund 
av återförsäljare på plats. 

Fujifilm erbjuder service som både omfattas av garanti men även andra debiterbara 
servicereparationer. Vid det senare exemplet ges prisförslag vid en registrering i Fujifilms 
förbokningssystem. I detta system kan även status på reparationer alltid sökas med hjälp av 
referensnummer som fås vid registrering tillsammans med postnummer. 

Ett serviceärende tar ca 10 arbetsdagar och status på ärendet kan alltså följas på 
http://service.fujifilm-digital.se. 

Nedan följer instruktioner över dessa båda serviceärenden.  

Registrering av serviceärende under garantitid: 

1. Gå till www.service-se.fujifilmnordic.com 
2. På vänstra sidan kan du registrera ett serviceärende och på högra sidan kan du söka 

efter ett redan registrerat ärende. 
3. Klicka på ”Fortsätt” i vänstra kolumnen under rubriken ”Hur kan vi hjälpa dig?”. 

Säkerställ att du har en fungerande skrivare innan du går vidare med registreringen. 
4. Fyll i kunduppgifterna i formuläret. OBS! Inköpskvitto skall alltid bifogas med den 

felaktiga produkten.  
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5. När alla uppgifter är ifyllda korrekt klicka på ”Fortsätt”. 
6. Dubbelkolla att uppgifterna stämmer och klicka på ”Boka nu”. 
7. Nu har en bekräftelse skickats till den e-mail du registrerade i det tidigare skedet. Här 

hittar du bokingens referensnummer som du använder när du söker efter din kamera 
under reparationsprocessen. 

8. Skriv ut adressetiketten genom att klicka på ”Skriv ut”. 
 

 
 

9. Klipp eller riv lappen längs de streckade linjerna. 
10. Den understa delen som innehåller dina kunduppgifter skall läggas i paketet och den 

översta delen med leveransadress skall tejpas fast på packemballaget. OBS! 
Inköpskvitto skall alltid bifogas med den felaktiga produkten. Skicka sedan kameran 
till: (även den adress som står på adresslappen) 

FUJIFILM Nordic AB 

Nybrokajen 3, 4 tr. 

111 48 Stockholm 
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Registrering av serviceärende efter garantitid: 

1. Gå till www.service-se.fujifilmnordic.com 
2. På vänstra sidan kan du registrera ett serviceärende och på högra sidan kan du söka 

efter ett redan registrerat ärende. 
3. När du registrerar ett service ärende för en reparation som faller utanför din garanti, 

var vänlig kryssa i Nej under ”Garantireparation”. 
 

 
 

4. Klicka på ”Fortsätt”. 
5. Nu får du ett kostnadsförslag på denna reparation som du kan ta ställning till. Om du 

väljer att fortsätta med denna reparation och kostnadsförslag klicka på ”Gå vidare 
med reparation”. Om du istället behöver betänketid har det nu skickats ett e-mail till 
dig med reparationsförslaget tillsammans med ett referensnummer och en länk som 
du kan klicka på för att komma till samma erbjudande snabbt igen. Detta erbjudande 
är giltigt i 21 dagar från efterfrågan. 
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6. Om du fortsätter med reparationen behöver du bekräfta de uppgifter du tidigare har 
registrerat, om något skulle vara fel har du möjligheten att ändra dina uppgifter genom 
att klicka på ”Ändra detaljer”.  
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7. För att gå vidare med din reparation klicka på ”Bekräfta”. 
8. Nu har en bekräftelse skickats till den e-mail du registrerade i det tidigare skedet. Här 

hittar du bokingens referensnummer som du använder när du söker efter din produkt 
under reparationsprocessen. 

9. Skriv ut adressetikett genom att klicka på ”Skriv ut”. 
10. Klipp eller riv lappen längs de streckade linjerna. 
11. Den understa delen som innehåller dina kunduppgifter skall läggas i paketet och den 

översta delen med leveransadress skall tejpas fast på packemballaget Skicka sedan 
kameran till: (även den adress som står på adresslappen) 

FUJIFILM Nordic AB 

Nybrokajen 3, 4 tr. 

111 48 Stockholm 

 

Söka status på din reparation: 

1. Knappa in din boknings referensnummer och ditt postnummer i respektive fält under 
rubriken ”Status reparation”. 

 

2. Klicka sedan på ”Sök reparation”. 
3. Status på din kamerareparation visas, om du har några frågor kontakta oss på nedan 

kontaktuppgifter 
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Har Ni några frågor gällande service är ni välkomna att höra av er till: 

SERVICE: 

E-mail: service@fujifilmnordic.com   (svar inom 24 timmar på vardagar) 

eller ringa till 08 – 503 864 80 (vardagar mellan 09:00-16:00) 

SUPPORT: 

E-mail: support@fujifilmnordic.com (svar inom 24 timmar på vardagar) 

eller ringa till 08- 503 864 99 (vardagar mellan 09:00-16:00) 

 

    Med vänliga hälsningar, 

    FUJIFILM Nordic AB 

 

 

 

 


