
GARANTISEDEL 
för 5 års garanti Hitachi bensindrivna park & trädgårdsverktyg 

 
 
     
 
 

Rotebergsvägen 2B, 192 78 Sollentuna, Sweden     Telefon vxl (+46) 08 598 999 00 • Telefax (+46) 08 598 999 40  • E-post: info@hitachi-powertools.se  

 

PRODUKTUPPGIFTER *PRODUKTEN avses användas 

 

Spara ditt kvitto/faktura tillsammans med din garantisedel. 

KUNDUPPGIFTER  ÅTERFÖRSÄLJARE 

Företagsnamn:   Kundnr.:  

*Förnamn:   *Företagsnamn:  

*Efternamn:   *Säljare:  

*Postadress:   Postadress:  

*Postnr.:   Postnr.:  

*Ort:   Ort:  

*Tel.:   Telefon:  

Mobilnr.:   E-post:  

E-post:   * Obligatoriska uppgifter  

Service utfärdat 
   

 

 
 

 

 

 

  
*  

*Modell/benämning   I privat syfte (5 års garanti)  

*Serie-/motornummer   I yrkesutövande (2 års garanti)  

*Försäljningsdatum   
 
 
 

  

OBS! detta är en värdehandling och skall hanteras därefter samt sparas och 
uppvisas under de år fabriksgarantin gäller. 

 

Efter  24 månaders 
  service
 Månader  

Datum för service: ................. / ....... 20…. 

Service utfärdad av: 

 ................................................................  
Stämpel/Namn återförsäljare: 

Lycka till med ditt nya Hitachiverktyg! 

Garantisedeln fylls i och printas i ett (1) ex. som behålls av köparen samt mailas till service@hitachi-powertools.se för registrering.  
Ta med din garantisedel när det är dags för service, som ska ske var 12:e månad för att din slutkundsgaranti på totalt 5 år ska gälla.  
Första service på ditt verktyg ska ske inom 22-24 månader efter inköpsdatum. 

Ditt verktyg kan servas där du köpt ditt verktyg eller hos alla övriga av Hitachis utsedda auktoriserade serviceverkstäder för 
bensinprodukter. 

 

Efter  36 månaders 
  service
 Månader  

Datum för service: ................. / ........ 20…. 

Service utfärdad av: 

 ................................................................  
Stämpel/Namn återförsäljare: 

Efter  48 månaders 
  service
 Månader  

Datum för service: ................. / ....... 20…. 

Service utfärdad av: 

 .................................................................  
Stämpel/Namn återförsäljare: 
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