MAFELL-Complete:
De details
Wat biedt MAFELL-Complete?
Onze 3 jaar MAFELL-Complete kostenbescherming-garantie
biedt U 36 maanden lang een veelomvattende
verzekering voor reparatiekosten. Deze garantie omvat
alle slijtdelen. Daartoe behoren ook de accupacks, kogellagers,
dichtingsringen, schakelaren en koolborstels. (Uitgesloten zijn
zaagbladen, freesmessen en andere verbruiksmiddelen)
In het geval dat er onverhoopt iets mis gaat, bespaart U zich
moeite, ergernis en geld.

Hoe komt U in aanmerking voor
MAFELL-Complete?
	Registreert U Uw machine op
www.mafell-garantie.de of vult U de bijgevoegde kaart
zorgvuldig in en zend die direct naar MAFELL. U kunt de
kaart ook faxen naar +49 7423 812218 of bij Uw MAFELL
vakhandel afgeven.
	Bij een garantiegeval stuurt U de machine naar de
klantenservice van onze fabriek of laat de machine
kosteloos afhalen en weer terugbrengen door onze
transportservice. Service-hotline: +49 7423 812125

Wat kost MAFELL-Complete?
MAFELL-Complete is voor U geheel kosteloos.

Wanneer kunt U aanspraak maken op
de garantie?
	U kunt aanspraak maken op de garantie indien de machine
die wij geleverd hebben aantoonbaar een materiaal- of
productiefout heeft.
	Wanneer de slijtage van de slijtdelen (zoals accupacks,
dichtingsringen, kogellagers, koolborstels, rubber
manchetten en schakelaars) aantoonbaar terug te voeren
is op natuurlijke slijtage als gevolg van correct gebruik van
de machine.
Wanneer komt U niet in
aanmerking voor garantie?
	Wanneer zaagbladen, boren,
frezen en/of schuurnetten
beschadigd zijn.
	Wanneer het aansluiten, de
installatie, de ingebruikname,
de inzet, het gebruik en/of het
onderhoud van de machine
niet in overeenstemming met
de gebruiksaanwijzing of
andere documentatie van de
machine is gebeurd.
	Wanneer de machine
verkeerd is gebruikt, in het
bijzonder wanneer de machine
beschadigd is geraakt door
een externe inwerking zoals
door een val of een klap.

	Bij defecten aan de machine

die het gevolg zijn van het
gebruik van niet originele
MAFELL toebehoren of
vervangingsdelen.
	Wanneer aan de machine
veranderingen of
toevoegingen zijn uitgevoerd of
wanneer de machine uit elkaar
is gehaald.
	Wanneer de slijtage terug te
voeren is op een permanent
sterk verslijtend gebruik,
bijvoorbeeld bij langdurige
industriële inzet of bij een
continu bovengemiddeld
intensief gebruik van de
machine.
	Wanneer het gaat om een
pennenfreesbank ZAF 250
Vario.
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