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Wielokrotnie, wraz z wyjątkową jakością materiału
i solidną jakością w ykonania nasza strategia
stwarza zadziwiające rozwiązania. Przykładowo,
stale zwiększamy funkcjonalność i łatwość obsługi maszyn. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że podczas pracy nie trzeba już myśleć o narzędziu. Po prostu
dlatego, że MAFELL zrobił to już za Ciebie. Skupiasz się
na pracy i tylko na pracy.

ci zamienne i

ak

Follow your instinct.
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Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu · 12/17 · Wydrukowano w Niemczech

Zarejestruj swoją maszynę pod adresem
www.mafell-garantie.de
lub użyj załączonej karty gwarancyjnej.

MAFELL AG
Beffendorfer Straße 4
78727 Oberndorf a. N.

Tutaj, w firmie MAFELL, często przyjmujemy nowe
podejście w naszym dążeniu do opracowania
lepszych maszyn. Na nowo przyglądamy się maszynie i ponownie rozważamy istotne aspek t y
danego urządzenia. I zawsze należycie uwzględniamy przyszłe potrzeby przemysłu drzewnego.

MAFELL-COMPLETE
Gwarancja bezpłatnych napraw dla
Państwa maszyny firmy MAFELL

Podpis Klienta
Data zakupu		

Kod pocztowy i miejscowość

Adres: ulica i numer

Firma

W przyszłości pragnę otrzymywać informacje od firmy MAFELL na adres mailowy.
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inne

stolarstwem

arancyjnej.
zonej karty gw

ciesielstwem

lub użyj załąc

ll-garan

wykańczaniem wnętrz

w w w.mafe

Moja maszyna:

adresem
ą maszynę pod
Zarejestruj swoj
tie.de

Gwarancją objęte są akumulatory oraz części zamienne, jak również
czopiarka ZAF 250 Vario oraz maszyny z grupy produktowej M.

Gwarancja MAFELL-Complete jest całkowicie bezpłatna.

gwarancję bez kosztów naprawy.

Ile kosztuje gwarancja MAFELL-Complete?

obejmującą 3-letnią

W przypadku usterki: W przypadku usterki skontaktuj się ze
swoim dystrybutorem firmy MAFELL lub wyślij maszynę do
naszego serwisu gwarancyjnego na nasz koszt za
pośrednictwem naszej firmy transportowej.
Infolinia serwisowa: +49 7423 812-114

akcesoriów MAFELL lub nieoryginalnych części zamiennych.
	Jeśli wprowadzono zmiany lub
uzupełnienia w maszynie lub
w urządzeniu, które zostało
rozmontowane.
	Jeśli zużycie wynika z trwałej
eksploatacji urządzenia, np.
w ciągłej pracy przemysłowej
lub z powodu ciągłego ponadprzeciętnego użytkowania
urządzenia.
	Jeśli urządzenie należy do
grupy produktów M lub jest
czopiarką ZAF 250 Vario.

Imię i nazwisko

 arejestruj maszynę na stronie www.mafell-garantie.de
Z
lub wypełnij załączoną kartę gwarancyjną i prześlij ją bez
pośrednio do MAFELL. Ewentualnie możesz wysłać
wypełnioną kartę faksem na numer +49 7423 812-218 lub
odeślij go do swojego dealera MAFELL.

Kiedy roszczenie gwarancyjne nie
przysługuje?
	Jeśli tarcze pilarskie, wiertła,
frezy, brzeszczoty czy talerze
szlifierskie są uszkodzone.
	Jeśli podczas podłączania,
instalacji, uruchamiania, eksploatacji, użytkowania i konserwacji urządzeń postępowanie
odbiegało od instrukcji obsługi
oraz od pozostałej dokumentacji poszczególnych urządzeń.
W przypadku nieprawidłowego
użytkowania, zwłaszcza w
szczególności oddziaływania
siły zewnętrznej takiej jak upadek
lub uderzenie.
	W przypadku wad powstałych w
maszynie spowodowanych przez
zastosowanie nieoryginalnych

Tak, chcę otrzymać gwarancję MAFELL-Complete za darmo

Jak skorzystać z MAFELL-Complete?

	Jeśli zużycie części eksploatacyjnych (takich jak akumulatory, uszczelki, łożyska kulkowe, szczotki węglowe, mankiety
gumowe i przełączniki) są uszkodzone w następstwie
naturalnego zużycia podczas prawidłowego użytkowania
urządzenia.

Zajmuję się

	Kiedy dostarczona przez nas maszyna ma udowodnione
wady materiałowe i/lub produkcyjne.

Nr faksu

Dzięki naszej 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz
cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym
bezpieczeństwem przed kosztami naprawy. Gwarancja
obejmuje wszystkie zużywające się części zamienne. Należą do
nich akumulatory, a także łożyska kulkowe, pierścienie uszczelniające, przełączniki i szczotki węglowe (za wyjątkiem osprzętu
i materiałów eksploatacyjnych, a także nie dotyczy ciągłej pracy
przemysłowej). Więc oszczędzasz na wypadek kłopotów, wysiłku
i pieniędzy.

E-Mail		

Kiedy następuje roszczenie gwarancyjne?
Nr tel. komórkowego

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Nr telefonu		

Gwarancja MAFELLComplete w szczegółach.

