
 

TESA SA 
Precyzyjne przyrządy pomiarowe  

Bugnon 38  
1020 Renens 

T: +41 (0)21 633 16 00 
F: +41 (0)21 633 75 35 

www.tesatechnology.com 

 

 

Warunki przedłużenia gwarancji na wysokościomierz TESA MICRO-HITE nowej 
generacji 
(Nr ref.: 00730073, 00730074, 00730075, 00730076, 00730077, 00730078, 00730079, 
00730080, 00730081) 

Dziękujemy za zakup TESA MICRO-HITE i zaufanie do naszych urządzeń. 

Wszystkie nowe wyroby TESA objęte są roczną gwarancją biegnącą od daty zakupu i obejmującą wszelkie 
usterki użytkowe wynikające z wad wykonania wyrobu. 

Rejestrując swój nowy TESA MICRO-HITE, możesz bezpłatnie przedłużyć tę gwarancję o trzy lata. Umożliwia 
to użytkowanie przyrządu przez cztery lata na gwarancji liczonej od dnia zakupu. 

Przedłużenie gwarancji jest dostępne dla każdego użytkownika profesjonalnego, który zakupił przyrząd 
MICRO-HITE nowej generacji o numerach referencyjnych od 00730073 do 00730081. Nie dotyczy to żadnych 
akcesoriów ani produktów dodatkowo zamówionych i dostarczonych z wysokościomierzem. 

Procedura rejestracji 

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

• Wypełnij wszystkie pola (1) i wyślij formularz w ciągu 30 dni od zakupu przyrządu 

• Skopiuj / zeskanuj fakturę zakupu – może okazać się potrzebna 

• W ciągu kilku dni po przesłaniu formularza otrzymasz potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną – 
wówczas możemy poprosić o przesłanie kopii lub skanu faktury zakupu 

• Po uznaniu przedłużenia gwarancji otrzymasz świadectwo gwarancji czteroletniej 

• Skopiuj / zeskanuj świadectwo gwarancji i dołącz jego kopię / skan do przyrządu na wypadek 
reklamacji gwarancyjnej 

Reklamacje gwarancyjne są rozpatrywane zgodnie z art. 14 (Gwarancja) naszych Ogólnych Warunków 
Handlowych (wydanie z 2012 r.). OWH znajdziesz na dole naszej strony internetowej. Wysyłając formularz 
przedłużenia gwarancji potwierdzasz, że zapoznałeś się i zaakceptowałeś postanowienia niniejszego artykułu. 

1) Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi gwarancji, jak również do zapytań i przekazywania 
tobie informacji o naszej działalności i nowościach. Nie będą one przekazywane osobom trzecim i jeśli nie 
chcesz już otrzymywać informacji od nas, możesz powiadomić nas o tym w dowolnym momencie. 

Zapis szczególny dotyczący systemów TESA MICRO-HITE nowej generacji zakupionych przed 1 
października 2017 r. 

Nowe przyrządy TESA MICRO-HITE z numerami referencyjnymi wymienionymi w tytule powyżej a nabyte 
przed 1 października 2017 r. również kwalifikują się do przedłużenia gwarancji, nawet jeśli były produktami 
demonstracyjnymi w salonie handlowym! 

Gwarancję na nie można przedłużyć w trybie procedury rejestracji opisanej powyżej, lecz należy z niej 
skorzystać przed 31 października 2017 r. 

Świadectwo przedłużenia gwarancji można przekazać kolejnemu nabywcy przyrządu TESA MICRO-HITE, 
jeśli jest on użytkownikiem profesjonalnym. Jeżeli przyrząd zakupiono bez świadectwa przedłużenia gwarancji, 
nie można go zarejestrować aby przedłużyć gwarancję. 

Niniejsza oferta przedłużenia gwarancji obowiązuje dopóki, dopóty jest dostępna na naszej stronie 
internetowej TESAtechnology.com i przynajmniej do 31 grudnia 2017 r. 

http://www.tesatechnology.com/
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