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ZAŁÓŻ BEZPŁATNE 
KONTO ONLINE  
I ZAPEWNIJ SOBIE 
DOSTĘP DO  
WSZYSTKICH USŁUG!

SERVICE all-inclusive dotyczy wszystkich urządzeń, zarejestrowanych w ciągu  
30 dni od daty zakupu, od dnia 2. kwietnia 2013 r. Więcej informacji na stronie 
www.festool.pl/serwis

WWW.FESTOOL.PL/MYFESTOOL 

SKONCENTRUJ SIĘ  
NA NAJWAŻNIEJSZYM:
NA SWOJEJ PRACY

www.festool.pl/serwis

36-miesięczna gwarancja ochrony przed kosztami napraw

36 miesięcy ochrony na wypadek kradzieży

10 lat dostępności części zamiennych

15-dniowa gwarancja zadowolenia lub zwrot pieniędzy

Nr zamów. 67047



Codziennie zastanawiamy się w jaki sposób możemy ułatwić 
Państwu pracę. Przede wszystkim dzięki przemyślanym  
narzędziom oraz dzięki dodatkowym usługom, które ułatwią 
codzienną pracę. Zapewne dążą Państwo do tego, by unikać  
w miarę możliwości przestojów, zbędnej pracy i dodatkowych 
kosztów. Wiemy o tym, dlatego też chcemy zaoferować Państwu 
nasz wkład w postaci usługi SERVICE all-inclusive. Sukces  
naszych Klientów ma dla nas wielką wartość.

36-miesięczna gwarancja ochrony przed kosztami napraw  
i wymiana części zamiennych.*

36-miesięczna gwarancja ochrony przed kosztami: jeśli narzędzie 
ulegnie uszkodzeniu, zostanie bezpłatnie naprawione wraz z wymianą 
części zamiennych. Kurier odbierze od Państwa urządzenie do  
naprawy i dostarczy je z powrotem, oczywiście bezpłatnie.

36 miesięcy ochrony na wypadek kradzieży – również w przypadku 
kradzieży z placu budowy.
Nowe urządzenie w przypadku kradzieży. 36 miesięcy ochrony na 
wypadek kradzieży – to prostsze niż ubezpieczenie. W przypadku 
kradzieży, również z placu budowy lub z samochodu, po wpłaceniu 
udziału własnego w wysokości 400 PLN brutto otrzymają Państwo 
nowe urządzenie w zamian.

10 lat dostępności części zamiennych lub narzędzie gratis.
Nowa część zamienna lub narzędzie gratis. 10-letnia gwarancja  
dostępności części zamiennych: przez co najmniej tak długi okres 
zapewniamy Państwu dostępność każdej części zamiennej.  
Gdyby jednak w wyjątkowych przypadkach nie były one dostępne,  
otrzymają Państwo bezpłatnie nowe urządzenie w zamian.

15-dniowa gwarancja zadowolenia lub zwrot pieniędzy –  
testuj bez ryzyka.
Testuj bez ryzyka. Gwarancja satysfakcji: zakupione narzędzie nie 
spełnia Państwa oczekiwań? Można je w ciągu 15 dni od zakupu po 
prostu zwrócić do sprzedawcy i otrzymać zwrot pieniędzy.

ZATROSZCZYMY 
SIĘ O PAŃSTWA 
SUKCES

*   „Bezpłatna naprawa” nie zapewnia gwarancji ochrony przed kosztami w przypadku uszkodzenia materiałów eks-
ploatacyjnych oraz wyposażenia, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzenia w następstwie użycia nieoryginalnych 
części wyposażenia lub części zamiennych, samodzielnego demontażu urządzeń oraz zbyt intensywnej pracy.
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