Талон №3
на ремонт згідно розширеної гарантії

Відривний талон №3
на ремонт згідно розширеної гарантії

Дата звернення до СЦ «____» __________ 20 ____ р.

Дата прийому «____» ________ 20 ____ р.

Модель ____________________

Модель _____________________

Серійний номер ______________________________

Серійний номер _____________________

П.І.Б. механіка _______________________________

П.І.Б. механіка ______________________

Дата видачі

Дата видачі

«____» _________________ 20 ____ р.

Підпис покупця _______________________________

«____» ________ 20 ____ р.

Підпис покупця _____________________

Талон №2
на ремонт згідно розширеної гарантії

Відривний талон №2
на ремонт згідно розширеної гарантії

Дата звернення до СЦ «____» __________ 20 ____ р.

Дата прийому «____» ________ 20 ____ р.

Модель ____________________

Модель _____________________

Серійний номер ______________________________

Серійний номер _____________________

П.І.Б. механіка _______________________________

П.І.Б. механіка ______________________

Дата видачі

Дата видачі

«____» _________________ 20 ____ р.

Підпис покупця _______________________________

«____» ________ 20 ____ р.

Підпис покупця _____________________

Талон №1
на ремонт згідно розширеної гарантії

Відривний талон №1
на ремонт згідно розширеної гарантії

Дата звернення до СЦ «____» __________ 20 ____ р.

Дата прийому «____» ________ 20 ____ р.

Модель ____________________

Модель _____________________

Серійний номер ______________________________

Серійний номер _____________________

П.І.Б. механіка _______________________________

П.І.Б. механіка ______________________

Дата видачі

Дата видачі

«____» _________________ 20 ____ р.

Підпис покупця _______________________________

«____» ________ 20 ____ р.

Підпис покупця _____________________

ТАЛОН НА РОЗШИРЕНУ ГАРАНТІЮ
Найменування інструменту - _________________________________________
Модель - ________________________________
Серійний номер __________________________
Дата продажу

«_______» ___________________________ 20 _____ року

Вартість товару при продажу _________________ грн.
Початок нового гарантійного терміну «_____» ____________ 20 ___ року
П.І.Б відповідального механіка _______________________________________
Підпис сервіс менеджера

____________________

М.П.

____________________________________________
П.І.Б. покупця ________________________________________________________
Контактна інформація: _________________________________________________
При купівлі вимагайте перевірки комплектності та справності
електроінструменту у Вашій присутності, наявності інструкції з експлуатації та
правильного заповнення талону на розширену гарантію.
Шановний покупець, ви маєте унікальну можливість отримати
розширену гарантію до п'яти років на всі вироби ТМ «ВЕКТОР».
Вам необхідно протягом останнього місяця гарантійного терміну надати в
авторизований сервісний центр виріб, інструкцію з експлуатації, де відзначені дані
про продаж та товарний чек про покупку. Сервісний центр проведе діагностику, і
при необхідності замінить дефектний вузол, крім випадків описаних в інструкції
користувача «регламент гарантійного та сервісного обслуговування» пункт 6.
Для отримання гарантії ще на 12 місяців (другий рік) потрібно сплатити на
сервісному центрі 10% від суми зазначеної в товарному чеку, через 23 місяці на
третій рік розширеної гарантії сплатити 20% від суми в чеку, через 35 місяців на
четвертий рік розширеної гарантії оплатити 30% від суми в чеку, через 47 місяців
на п'ятий рік розширеної гарантії оплатити 40% від вартості в чеку.

УВАГА! ВАРТІСТЬ РОЗШИРЕННОЇ ГАРАНТІЇ ФІКСОВАНА І НЕ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ІНФЛЯЦІЇ.
Даний талон є тільки доповненням і дійсний лише при пред'явленні
разом з основним гарантійним талоном.
Талон заповнюється лише співробітником сервісного центру –
партнером НВП «Вектор»!

