Til dig der skal rejse til udlandet
Der er vigtigt for os, at du får en tryg og afslappende rejse og at du, uanset hvad der
sker, kan fortsætte din insulinpumpebehandling. Du kan som Animasbruger låne en
ekstra Animaspumpe helt omkostningsfrit ved kortere udenlandsrejser (maks. 2 uger).
Ved længere rejser tilbyder vi en anden løsning og du bedes kontakte os.
Det er vigtigt, at der stadig er garanti på din pumpe. Er du usikker på dette, hjælper vi
gerne med at kontrollere det for dig. (Garantiperioden er 4 år regnet fra
faktureringsdatoen for pumpen.)
Du bestiller en feriepumpe, ved at udfylde de obligatoriske felter i formularen,
underskrive den og sende den til os. Vi skal senest have din bestilling seneste 2 uger
før din afrejse. Under højsæsonen kan vi ikke garantere, at vi kan tilgodese alle
ansøgninger. Modtagne ansøgninger behandles efter ”først til mølle” princippet.

Formularen sendes til mail: info_dk@rubinmedical.dk

Lånepumpen sendes til dig, så du modtager den før afrejse. Det er vigtigt, du returnerer
pumpen så hurtigt som muligt efter hjemkomst, da pumpen skal udlånes til en anden
pumpebruger.

Der er i kassen med feriepumpen vedlagt en frankeret svarlabel, som skal anvendes
ved returnering af pumpen. Det er vigtigt, du anvender denne, da det sikrer at
returneringen foregår som pakkepost, hvor vi har mulighed for at spore pakken.
Returpakken skal afleveres på et posthus.
Du er velkommen til at kontakte vores kundesupport 70 27 52 20, hvis du har
spørgsmål.
Vi på Rubin Medical ønsker dig en rigtig god og sikker ferie.
Med venlig hilsen
Lone Rosenvang Mathiesen
Produktspecialist
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Lene Walther Johannesen
Produktspecialist

Aftale om lån af feriepumpe
* Obligatoriske felt

*Dato: _________________________________________________________
*Pumpebrugers navn: ___________________________________________
*Adresse: ______________________________________________________
*Postnummer: __________________________________________________
*By: ___________________________________________________________
*Telefon: _______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
*Nuværende pumpe har serienummer: _____________________________
(se bagsiden af pumpen S/n)

*Låneperiode fra-til (udrejsedato-hjemkomst): ________________________
*By og dato:_____________________________________________________
*Underskrift:_____________________________________________________
*Navn (blokbogstaver) :____________________________________________
Vilkår
Jeg godkender hermed vilkårene og tager en Animas pumpe med på min udlandsrejse.
Under den angivne låneperiode og indtil jeg har returneret den til Rubin Medical Aps i kassen
med påklistret returlabel, har jeg ansvaret for pumpen. Jeg er medvidende om, at jeg er
erstatningspligtig for pumpens fulde værdi (33 875 kr) hvis pumpen bliver stjålet eller på anden
vis bortkommer. Jeg har ansvar for at informere mit forsikringsselskab om dette. Jeg må kun
tage feriepumpen i brug, hvis min
nuværende pumpe ikke fungerer. Ved eventuelt anvendelse af feriepumpen, skal jeg straks efter
hjemkomst tage kontakt til Rubin Medical.

Der er i kassen med feriepumpen vedlagt en frankeret svarlabel, som skal anvendes
ved returnering af pumpen. Det er vigtigt, du anvender denne, da det sikrer at
returneringen foregår som pakkepost, hvor vi har mulighed for at spore pakken.
Returpakken skal afleveres på et posthus.
Denne formular skal altid være Rubin Medical i hænde inden feriepumpen kan sendes.
Skriv under og send den til: info_dk@rubinmedical.dk
INTERNT Rubin Medical. Udfyldes ved håndtering af ferie/lånepumper.
Låneansøgning

Lånepumpe sendes fra Rubin Medical

Modtagelsesdato:

Lånepumpens S/N:

Pumpens faktureringsdato:

Kolli ID for returforsendelse:

Dok. modtagelsesdato til kunde(mail):

Dok. bekræftelse til kunde for pumpens
afsendelse(mail):
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