
Czy mogę testować 
urządzenie bez ryzyka? 

Jak długo będą dostępne 
części zamienne do mojej 
maszyny? 

Czy w przypadku naprawy 
muszę zapłacić za części 
zamienne? 

Co się stanie  
w razie kradzieży  
mojego narzędzia? 

To są dobre pytania! 
Tu znajdziesz odpowiedzi … 

Nowe usługi dodatkowe 
teraz na stałe połączone 
z każdym narzędziem 
Festool

Proste i 
bezpieczne

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7
Janki k. Warszawy
05-090 Raszyn
Polska
NIP 534-20-86-289
NR KRS 0000150759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Dział Handlowy:
Tel.: 22 711 41 62 do 64
Fax: 22 720 11 00
e-mail: info-pl@tts-company.com

Doradztwo techniczne:
Tel.: 22 711 41 68

Serwis:
Tel.: 22 711 41 67

Ochrona przed kosztami napraw

Ubezpieczenie od kradzieży

Zakup bez ryzyka

Długi okres dostępności części

www.festool.pl/serwis
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  *  Dotyczy wszystkich maszyn Festool, zakupionych od dnia 02.04.2013  
r. i zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu do bezpłatnej usługi  
SERVICE all-inclusive. Obowiązują warunki serwisowe Festool, dostępne  
na stronie www.festool.pl/serwis

**  W następujących przypadkach nie zapewnia się gwarancji ochrony przed kosztami zgodnie z naszymi warunkami serwisowymi:  
w przypadku uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, nieprawidłowego użytkowania, uszkodzenia w następstwie 
użycia nieoryginalnego wyposażenia lub części zamiennych, samodzielnego rozbierania urządzenia oraz pracy ciągłej powodującej  
silne zużycie..

bEZPIECZNa iNweSTycjA
ŁaTWY zySK

Nowe usługi dodatkowe teraz na stałe połączone z każdym 
narzędziem Festool. W celu skorzystania z bezpłatnej usługi 
SERVICE all-inclusive, wystarczy zarejestrować maszynę na 
stronie www.festool.pl/serwis w ciągu 30 dni od daty zakupu. 
Odpowiednich informacji udzieli Państwu Partner  
handlowy.*

www.festool.pl/serwis

Informacje na temat usług dodatkowych Festool można  
znaleźć w internecie pod adresem www.festool.pl/serwis

 Ubezpieczenie od kradzieży 
To prostsze, niż każde inne ubezpieczenie: w razie kradzieży w ciągu 36 miesięcy od 
daty zakupu po wpłacie 400 PLN udziału własnego otrzymają Państwo nowe urządzenie. 
Nawet wtedy, gdy zostało ono skradzione z samochodu lub z placu budowy.*

 Zakup bez ryzyka 
Satysfakcja lub zwrot pieniędzy: zachęcamy do przetestowania naszych maszyn  
do 15 dni od daty zakupu. W razie niezadowolenia z narzędzia mogą je Państwo  
zwrócić sprzedawcy i otrzymać zwrot ceny zakupu.*

 Ochrona przed kosztami napraw 

 Nowa część zamienna lub narzędzie gratis 
bez znaczenia, jaka część zamienna jest potrzebna do Państwa urządzenia:  
my zapewniamy dostępność przez co najmniej 10 lat.  
a jeśli nie – otrzymają Państwo bezpłatnie nowe urządzenie w zamian.*

Nowa, 36-miesięczna gwarancja ochrony przed kosztami obejmuje teraz również 
wszystkie części zamienne, tzn. już nie będą Państwo otrzymywać uciążliwych  
kosztorysów oraz rachunków. Oczywiście, nasz serwis naprawczo-transportowy  
odbierze na życzenie, bezpośrednio od Państwa urządzenie do naprawy i dostarczy  
je z powrotem. Naturalnie, bezpłatnie. * **
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