Registrera dig online på
www.mafell-garantie.de
eller använd kortet
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Det här sättet att tänka samt en enastående material-och
bearbetningskvalitet gör att det hela tiden skapas unika
lösningar. Exempelvis när det gäller funktionalitet och användningskontroll. Vår strävan är att du inte ska behöva
fundera över ditt verktyg under själva arbetet.För det har
vi hos MAFELL redan gjort ordentligt. Du gör ditt jobb –
och för allt annat gäller:

inkl. slitdelar

och batteripak

Follow your instinct.
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Din MAFELL-återförsäljare – vår representant:

Vänligen
frankera
tillräckligt.
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Vi på Mafell går ofta vår egen väg för att utveckla ett bättre
verktyg: Vi förändrar vårt betraktelsesätt och tänker helt
nytt när det gäller väsentliga delar av verktyget. Vi har
dock hela tiden de framtida kraven på trähantverket i
åtanke.

MAFELL-COMPLETE
Kostnadsskydds-garantin
för din MAFELL-maskin

MAFELL-Complete:
Vad som ingår i detalj

Jag vill i framtiden ha informationer från MAFELL via e-post.

Underskrift Kund

E-post		Telefax

Telefon		Mobiltelefon
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Registrera dig

Jag är

MAFELL Complete är helt gratis för dig.

kompletteringar på maskinen
eller om maskinen demonterats.
Om slitaget beror på en per
manent hårt slitande användning av maskinen, t.ex. vid
kontinuerlig industriell drift,
eller en permanent påfrestning
av maskinen som ligger över
genomsnittet.
	Om det vid maskinen rör sig
om produktgrupp M eller
tappfräsen ZAF 250.

Min maskin:

Vad kostar MAFELL Complete?

	Om det gjorts ändringar eller

Firma

Vid ett garantifall: vänder du dig till din Mafell-återförsäljare
eller Skicka maskinen till vår fabrikskundtjänst eller låt vår
transportservice hämta och lämna den gratis.
Service Hotline: +49 7423 812-109

När föreligger inget garantifall?
	När sågblad, borrverktyg och/
eller slipgaller är skadade.
	När anslutningen, installationen, idrifttagningen, driften,
användningen och/eller underhållet av maskinen inte utförts
enligt bruksanvisningen och
övriga underlag till maskinen.
	Om maskinen använts felaktigt,
framför allt om den skadats på
grund av yttre våld såsom fall
eller slag.
	Vid brister på maskinen, som
förorsakats på grund av att
inga original MAFELL-tillbehör
eller reservdelar har använts.

Batteripaket och slitdelar till maskinen ingår i garantin
liksom tappfräsen ZAF 250 Vario och maskiner i produktgruppen M.

	Registrera din maskin på www.mafell-garantie.de eller
fyll i det bifogade kortet och skicka det direkt till MAFELL.
Alternativt kan du faxa kortet till +49 7423 812-218 eller
lämna in det hos din MAFELL-återförsäljare.

När slitaget av slitdelar (såsom batteripaket, tätningsringar,
kullager, kolborste, gummimanschetter och brytare)
bevisligen beror på naturligt slitage vid korrekt användning
av maskinen.

3 års kostnadsskyddsgaranti.

Hur använder du MAFELL Complete?

	När den maskin som vi levererat bevisligen är behäftad
med material- och/eller tillverkningsfel.

Namn

Med vår 3-åriga kostnadsskyddsgaranti MAFELL
Complete är du under hela 36 månader säker mot reparationskostnader. Garantin omfattar alla slitdelar. I detta
ingår batteripaket likaväl som kullager, tätningsringar, brytare
och kol (undantagna är insatsverktyg och förbrukningsartiklar
liksom även kontinuerlig industriell drift). På så sätt sparar du
bekymmer, arbete och pengar om oturen skulle vara framme.

När föreligger ett garantifall?

Ja, jag vill utnyttja MAFELL Complete gratis med

Vad erbjuder MAFELL Complete?

