Návod ako zaregistrovať produkt
značky Güde a získať 3-ročnú predĺženú záruku
Registráciu 3-ročnej záruky Güde môžete vykonať výlučne na stránke

https://zaruka.gude.sk/

K registrácii si, prosím, pripravte objednávacie číslo výrobku (Art.Nr.), seriové
číslo výrobku (Ser.-Nr.) ktoré nájdete priamo na Vašom novom výrobku Güde
a naskenovaný alebo odfotený pokladničný boloček (prípadne faktúru)
ktorý ste obdržali pri kúpe produktu Güde.

Vzory štítkov na ktorých nájdete objednávacie číslo výrobku (Art.Nr.) a seriové číslo
výrobku (Ser.-Nr.) potrebné pre registráciu 3-ročnej záruky Güde.
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Prečítajte si, prosím, podmienky registrácie, ak ich spĺňate môžete začať proces
registrácie kliknutím na tlačítko ZAČAŤ REGISTRÁCIU.
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V prvom kroku registrácie, prosím, zadajte údaje zo zakúpeného produktu Güde.
Na výrobnom štítku produktu (výrobný štítok je umiestnený priamo na výrobku)
nájdete objednávacie číslo výrobku (Art.Nr.), názov výrobku a sériové číslo
výrobku (Ser.-Nr.) ktoré je potrebné zadať do políčok na to určených.

71634-0711-0221
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V druhom kroku registrácie budú potrebné údaje o predajcovi, dátume nákupu,
cene za ktorý ste produkt kúpili a nahratie naskenovaného dokladu o kúpe
(pokladničný bloček alebo faktúra).
Zo zoznamu predajcov si, prosím, vyberte predaju u ktorého ste nový produkt Güde
zakúpili.
Vyberte dátum nákupu, ktorý v deň registrácie produktu nesmie byť starší
ako 30 dní.
Zadajte cenu akú ste za produkt Güde zaplatili (musí sa zhodovať so sumou
na pokladničnom bločku alebo faktúre).
Do posledného políčka nahrajte naskenovaný alebo odfotený pokladničný bloček
alebo faktúru, veľkosť súboru nesmie byť väčšia ako 2 MB.
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V treťom kroku, prosím, vypíšte údaje o Vás, veľkú pozornosť venujte emailovej
adrese, tak aby bola zadaná v správnom tvare a bez chýb - na tento email Vám príde
potvrdenie o registrácii 3-ročnej záruky Güde, ktoré bude potrebné na uplatnenie
záruky na produkt Güde počas tretieho roku záruky.
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Štvrtý krok Vám zobrazí zhrnutie Vašej registrácie a slúži na kontrolu zadaných
údajov počas registrácie 3-ročnej záruky Güde, prejdite si, prosím, všetky údaje,
na záver si dôkladne prečítajte Podmienky predĺženej záruky Güde a Zásady
ochrany osobných údajov s ktorými musíte pred odoslaním formulára vyjadriť
súhlas zaškrtnutím príslušných zaškrtávacích políčok. Registráciu ukončíte
a odošlete kliknutím na tlačítko Odoslať registráciu.
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Teraz sa Vaša registrácia odoslala do nášho systému a aj na Vami zadaný email,
kde nájdete aj potvrdenie o registrácii produktu Güde
na predĺženú 3-ročnú záruku.
V prípade, že máte zakúpených viac produktov Güde a chcete predĺžiť aj u nich
záruku na 3 roky, tak kliknite na tlačítko Začať novú registráciu a môžete
pokračovať v registrácii ďalšieho produktu Güde.

Ak ste v tomto návode na registráciu nenašli riešenie Vášho problému s registráciou,
tak nás neváhajte kontaktovať:
GÜDE Slovakia, s.r.o. - reklamačné a servisné oddelenie
e-mail: reklamacie@gude.sk
mobil: 0907 55 90 64

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky Güde
a zaregistrovali si naň 3-ročnú predĺženú záruku.
Veríme, že Vám produkt Güde
bude slúžiť spoľahlivo dlhé roky.
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