Bliv registreret online under
www.mafell-garantie.de
eller brug kortet.

kostnings
3 års om
gratis
garanti rie incluse
parti soggette

Igennem denne måde at tænke på og en fremragende
materiale- og forarbejdningskvalitet, opstår der igen og
igen forbløffende løsninger. For eksempel indenfor maskinernes funktionalitet og brugervenlighed. Vores opgave
består i, at du, ved dit daglige arbejde, ikke skal bruge
tid på at tænke over dine maskiner. Ganske enkelt at den
grund, at det har vi, hos MAFELL, allerede gjort for dig.
Du skal bare kunne aflevere et godt stykke arbejde og
for alt andet gælder:

a usure e batte

Follow your instinct.
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Din MAFELL forhandler - vores salgspartner:

Franker
venligst!
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For virkelig at kunne udvikle bedre maskiner, går vi hos
MAFELL tit en helt anden vej: Vi forandre vores syn på
tingene og nyopfinder mange af maskinens væsentlige
dele. Men gennem hele processen glemmer vi ikke at
holde øje med eventuelle fremtidige krav, som kan komme
fra træforarbejdende håndværkere.

MAFELL-COMPLETE
Vores omkostningsgaranti
til din MAFELL maskine

MAFELL-Complete:
Ydelser i detalje

Jeg vil gerne have informationer per email fra MAFELL i fremtiden.
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	Ved mangler på maskinen,
der er sket på grund af brug af
tilbehør eller reservedele, der
ikke er originaler fra MAFELL.

Postnummer, by

	Hvis det handler om en maskine
fra produktgruppen M eller
vores tapfræser ZAF 250 Vario.

Min maskine:

MAFELL Complete koster dig overhovedet ingenting.

Hvis maskinen blev brugt
på forkert vis, specielt hvis
den blev beskadiget med
vold, såsom et styrt eller slag.

	Hvis slidtagen er opstået på
grund af kontinuerligt langtidsbrug, f.eks. ved industrielt
langtidsbrug, eller på grund af
usædvanligt langt brug.

Gade/vej, nummer

Hvad koster MAFELL Complete?

	Når tilslutningen, installationen,
ibrugtagningen, brugen og/eller servicen af maskinen ikke er
sket ifølge brugsvejledningen
eller andre informationspapirer,
som følger med maskinen.

	Hvis maskinen er blevet forandret, eller hvis maskinen er
blevet skilt ad.

Firma

I tilfælde af garanti: Kontaktér din Mafell forhandler, eller send
din maskine til vores kundeservice, eller lad den blive afhentet
gratis af vores transportservice, som også bringer den
tilbage igen Service-Hotline: +49 7423 812-109

Hvad er der ikke garanti for?
Når savblade, boreværktøj,
fræsere og/eller slibegittere er
beskadiget.

Akkuer og maskine-forbrugsdele er inkluderet i garantien, såvel som
tapfræser ZAF 250 Vario og maskiner fra produktgruppen M.

	Registrer din maskine www.mafell-garantie.de eller
fyld verhængte kort omhyggeligt ud og send det direkte til
MAFELL. Alternativt kan du også faxe kortet til +49 7423 812-218
eller aflevere det direkte hos din MAFELL forhandler.

	Når slidtagen af forbrugsdele (såsom akkuer, tætningsringe, kuglelagre, kulbørster, gummimanchetter og kontakter)
påviseligt er sket på grundlag af normal brug af maskinen.

3 års omkostningsgaranti

Hvordan bruger du MAFELL Complete?

	Når den maskine, vi har leveret, påviseligt har materiale- og/
eller produktionsfejl.

Navn

Med vores 3 års omkostningsgaranti MAFELL Complete får du
glæde af 36 måneders sikkerhed mod reparationsomkostninger. Garantien indeholder alle forbrugsdele. Dertil hører
akkuer såvel som kuglelagre, tætningsringe, kontakter og kul
(udelukket er: Værktøj og forbrugsmidler, såvel som permanent
industriel brug). På den måde undgår du irritation, tid og penge,
hvis uheldet skulle være ude.

Hvornår kan du bruge garantien?

Ja, jeg vil gøre brug af MAFELL Complete med

Hvad får du med MAFELL Complete?

