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Warunki przedłużenia gwarancji dla TESA MICRO-HITE nowej generacji
(Nr ref. 00730073, 00730074, 00730075, 00730076, 00730077, 00730078, 00730079,
00730080, 00730081)
Dziękujemy za zakup TESA MICRO-HITE i zaufanie jakim obdarzyliście Państwo nasz sprzęt.
Wszystkie nowe produkty TESA są objęte gwarancją przez jeden rok od daty zakupu dotyczącą jakichkolwiek
usterek funkcjonowania wynikających z wady produkcyjnej.
Rejestrując nowy sprzęt TESA MICRO-HITE, możecie Państwo przedłużyć tę gwarancję o trzy lata bez
żadnych opłat. Pozwoli to Państwu na korzystanie z urządzenia objętego gwarancją przez cztery lata od daty
zakupu.
Przedłużenie gwarancji jest możliwe dla każdego profesjonalnego użytkownika, który dokonał zakupu
urządzenia nowej generacji MICRO- HITE o numerach od 00730073 do 00730081. Wyklucza to wszelkie
akcesoria lub dodatkowe produkty jakie zostały dostarczone razem z wysokościomierzem.
Procedura rejestracji
•

Otwórz
formularz
rejestracji
produktu
na
http://www.tesatechnology.com/en/services/product-registration

stronie

internetowej

•

Uzupełnij wszystkie pola (*) i wyślij formularz w ciągu 30 dni od zakupu

•

Skopiuj / zeskanuj fakturę ponieważ może być wymagana

•

Kilka dni po wysłaniu formularza, otrzymasz potwierdzenie odbioru na e-mail; możesz zostać
poproszony o wysłanie nam kopii /skanu faktury

•

Gdy przedłużenie gwarancji zostanie zatwierdzone, otrzymasz certyfikat czteroletniej gwarancji

•

Skopiuj / zeskanuj certyfikat gwarancji i upewnij się, aby dołączyć taką kopię / skan do urządzenia, w
przypadku zgłaszania roszczenia gwarancyjnego

Roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane zgodnie z Art. 14 (Gwarancja) naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży
(Edycja 2012). Możecie Państwo znaleźć Warunki Sprzedaży na dole naszej strony internetowej. Wysyłając
formularz o przedłużenie gwarancji potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się i akceptujecie warunki tego artykułu.
(1) Państwa dane będą użyte wyłącznie do celów rozpatrzenia gwarancji jak również do zapytań oraz przekazywania
Państwu informacji o naszych działaniach i nowościach. Nie będą one przekazywane stronom trzecim, a jeżeli nie
życzycie sobie Państwo dłużej otrzymywać informacji, w każdej chwili możecie nas o tym powiadomić.
Warunek specjalny dla systemów nowej generacji TESA MICRO-HITE zakupionych przed 1 października
2017
Nowe TESA MICRO-HITE o numerach referencyjnych przedstawionych w tytule powyżej, zakupione przed 1
października 2017 mogą również skorzystać z trzyletniego przedłużenia gwarancji, nawet jeśli były używane przez
sprzedawcę do celów pokazowych!
Aby to zrobić proszę zastosować się do procedury rejestracji opisanej powyżej nie później niż do 31
października 2017.
Certyfikat przedłużenia gwarancji może być przekazany, gdy TESA MICRO-HITE jest sprzedany nowemu
profesjonalnemu użytkownikowi. Jednak dla urządzenia, które zostało zakupione bez takiego certyfikatu
przedłużenia gwarancji, nie można go uzyskać w późniejszym czasie przez rejestrację.
Niniejsza oferta przedłużenia gwarancji obowiązuje tak długo jak jest dostępna na naszej stronie
internetowej
TESAtechnology.com, ale co najmniej do 31 grudnia 2017.
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