KOLMEAASTASE PIKENDATUD
GARANTII REGISTREERIMINE
REGISTREERIMISEKS KÜLASTAGE PALUN VEEBILEHTE - http://mydewalt.dewalt.co.uk/3/
(VÕI MÕNDA TEIST EUROOPA MYDEWALT VEEBILEHTE)

Konto loomiseks ja pikendatud garantii registreerimiseks vajutage siia.

Looge kasutajanimi, sisestage oma e-posti aadress ning vajutage „CREATE ACCOUNT“ nupule.

Teile kuvatakse järgmine ekraanipilt ja teie e-postile saadetakse kinnitusteade konto loomise kohta. Kui te
pole kirja veidi aja pärast ikka kätte saanud, siis palun kontrollige ka oma e-posti rämpsposti (spam) kausta.

Teile saadetud e-kirjas vajutage „ACTIVATE YOUR MEMBERSHIP“ nupule. Seejärel suunatakse teid tagasi
DeWALT’i lehele.

Selles lahtris
looge ja kinnitage
oma parool.

Seejärel täitke
kõik nõutud
väljad.

Lõpetuseks lugege läbi DeWALT’i
privaatsuspoliitika, kinnitage lisades märge
esimesse kasti ja vajutage nupule ”CONFIRM”

Teie konto on loodud. Vajutage siia, et registreerida oma tööriist.

•

Sisestage toote ”MUDELI NUMBER”, “KUUPÄEVA KOOD”, “SEERIANUMBER” ja “VIIDE” kui seda küsitakse.

•

Lehe vasakus servas olevad pildid aitavad teil vajalikud koodid oma tööriistalt üles leida. Kui te vajutate
pildil olevale ”+” ikoonile, pilti suurendatakse, et leiaksite vajalikke koode kergemini. Mõnel pildil ”+”
ikooni vajutades avatakse teile PDF fail, kus on põhjalikult selgitatud kuidas ja kust vajalikke koode leida.

•

Pikendatud garantii omandamiseks tuleb teil oma DEWALT XR Liitium-Ioon toode registreerida 4 nädala
jooksul alates ostukuupäevast.

Toote mudelinumbri ”PRODUCT MODEL NUMBER” peate valima
rippmenüüst. Kui teil ei õnnestu leida teie tootega täpselt ühtivat
mudelinumbrit, siis valige võimalikult sarnane mudelinumber.
Akutrellidel peavad kattuma esimesed 6 sümbolit, näiteks DCD778
või DCF886. Kui teil on komplekt koos akudega, siis pidage meeles,
et teil on vaja sisestada individuaalsete toodete mudelinumbrid,
mitte komplekti mudelinumber.

Täitke tööriista
ostukoht (Ettevõtte
nimi) ja ostukuupäev.

Pange tähele, et kõikidele toodetele
ei kehti 3-aastane pikendatud
garantii (näiteks akud). Täieliku
nimekirja eranditest saata kui
vajutate siia.

Lõpetuseks lugege läbi tingimused,
kinnitage oma märkega ja vajutage
seejärel ”CONFIRM” nuppu.

•

Avaneb uus lehekülg kokkuvõtliku infoga teie registreeritud toote kohta.

•

Kui te registreerite rohkem tööriistu, siis see nimekiri pikeneb, pakkudes teile täielikku ülevaadet kõigi
teie tööriistade kohta. Sellelt lehelt saate kiiresti kontrollida kõigi oma tööriistade garantiide kehtivust.

•

Samuti saate sellelt lehelt välja printida oma tööriistade 3-aastase garantii sertifikaadi.

•

Kui teil tekib vajadus pikendatud garantiiperioodi jooksul tööriist remonti saata, siis küsitaksegi teilt seda
garantii sertifikaati ja tööriista ostudokumente.

Värviriba iga tööriista ees näitab ära tööriista garantii oleku. Värvikoodide selgituse leiate lehe ülaservas.
(Roheline – pikendatud garantii, Sinine-standard garantii, Punane – garantii ei kehti )

See külgmine värviriba peaks olema
roheline, näitamaks et pikendatud garantii
on edukalt registreeritud.

Vajutage siia, et edastada oma 3-aastase
garantii sertifikaadi koopia oma e-posti
aadressile või välja printida.

