
APĂSAȚI
ȘI COMANDAȚI

REPARAȚIA DVS.
ONLINE!
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QR
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ÎNREGISTRAȚI-VĂ ONLINE

La MILWAUKEE® știm cât de important este pentru dvs. 
să aveți un acces ușor la un service profesional!

De aceea am creat

MILWAUKEE® 
E-SERVICE!

Apăsați, conectați-vă la cont și bucurați-vă de transport 
gratuit, diagnoză cuprinzătoare și reparații profesionale. 
Cu MILWAUKEE® E-Service, puteți monitoriza procesul 
dvs. de reparații al sculei de la început până la sfârșit.

https://eservice.milwaukeetool.eu/ro-ro/home

Dacă aveți deja un cont de E-Service 
MILWAUKEE®, dați click  

și conectați-vă!

Dacă nu aveți un cont încă, CREAȚI UN CONT 
DE UTILIZATOR și înregistrați-vă online!

Dacă sunteți distribuitor MILWAUKEE® și vindeți scule 
MILWAUKEE®, vă rugăm să aplicați pentru un cont 

apăsând butonul CONT DE DISTRIBUITOR.
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ADĂUGARE CONTURI CLIENT ADĂUGARE SCULĂ ÎN LISTĂ

Apăsați pictograma: ÎNREGISTRARE CLIENT1

NOTĂ: dacă utilizatorul final are un cont pe site pentru garanție extinsă, 
utilizatorul final nu va crea un cont pe site-ul web E-Service, ci se va conecta 
folosind datele contului deja creat. Echipamentele înregistrate pentru garanție 
extinsă vor fi afișate pe MILWAUKEE® E-Service.

2 Completați câmpurile cu detaliile clientului
pentru care doriți să creați un cont

După completarea câmpurilor și apăsarea butonului 
SALVARE MODIFICĂRI, se va crea contul și se va trimite 
un link la adresa de e-mail, veți primi un mesaj cu un link 

de activare, care trebuie confirmat.

Puteți adăuga un client nou în fila: 
CLIENȚII MEI

Înainte de a trimite o sculă, un încărcător 
sau un acumulator pentru reparații, 

verificați dacă este deja pe lista de scule 
a clientului, în caz contrar: ADĂUGAȚI 

SCULĂ NOUĂ ÎN LISTĂ

Selectați scula pe care doriți să o înregistrați și 
apăsați pictograma corespunzătoare. De exemplu, 
o sculă cu acumulatori.

1

În etapele următoare, introduceți codul sculei (1), 
seriile (2) și codul datei (3). Veți găsi toate aceste 
informații pe plăcuța cu date nominale a sculei dvs.

2

Introduceți data achiziției și adăugați factura sau 
chitanța în formularul electronic (scanare sau fotografie).3
În cele din urmă, confirmați. Ați adăugat o sculă în 
listă! Acum o veți avea întotdeauna la îndemână, 
pregătită pentru a comanda reparații.

4
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COMANDAȚI REPARAȚIA COMANDAȚI REPARAȚIA

Selectați scula pe care doriți să o reparați 
din listă și apăsați REPARARE2

Citiți termenii de garanție și faceți clic pe:3

Alegeți adresa de retur. Curierul poate returna coletul 
dvs. la orice adresă pe care o alegeți. Dvs. hotărâți:6

Comunicați-ne dacă scula este în garanție:
bifați DA sau NU.4

Selectați din lista: CLIENȚII MEI clientul a cărui
sculă doriți să o trimiteți la reparații și introduceți
în: DETALII

1 Alegeți adresa de ridicare. Curierul poate ridica 
livrarea dvs. de la orice adresă. Dvs. hotărâți:5

• Curierul va ridica un colet de la adresa implicită 
pe care ați introdus-o în timpul înregistrării,

• Curierul va prelua pachetul de la orice adresă 
specificați: adresă alternativă de preluare

• Curierul va returna coletul la adresa implicită pe care 
ați introdus-o în timpul înregistrării.

• Curierul va returna pachetul la orice adresă 
specificați: vă rugăm să returnați coletul la o adresă 
alternativă.
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MILWAUKEE® 
E-SERVICE!

DISPONIBILITATE
SERVICE 24/7

SPECIALIȘTI
CALIFICAȚI

PIESE DE SCHIMB
ORIGINALE

RIDICAREA ȘI LIVRAREA 
GRATUITĂ A SCULEI

URMĂRIREA PROCESULUI 
DE REPARAȚIE DE LA 

ÎNCEPUT PÂNĂ LA FINAL
EVALUAREA REPARAȚIEI 

POST GARANȚIE

FACTURĂ ÎN VERSIUNE
ELECTRONICĂ 

(BACKUP SIGUR)
CERERE UȘOARĂ

DE REPARAȚIE

Vă rugăm să introduceți o descriere detaliată 
a daunei. Este foarte important deoarece ne 
pasă de satisfacția dvs. completă!

8

În fereastra Confirmare, selectați condițiile de 
transport.9

Rezumat!10
Verificați dacă toate detaliile de adresă corespund. Apoi 
apăsați PREGĂTIRE EXPEDIERE și ambalați scula.

Selectați o opțiune de tipărire a etichetei7
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FIȚI LA 
CURENT

CU CELE MAI RECENTE 
ȘTIRI DESPRE PRODUSELE 

MILWAUKEE®

URMĂRIȚI-NE  
PE PAGINA DE  

FACEBOOK

ABONAȚI-VĂ LA 
CANALUL NOSTRU 

DE YOUTUBE

ÎNSCRIEȚI-VĂ LA 
NEWSLETTER-UL 

NOSTRU



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Warszawa
Tel.: +48 24 24 24 004

E-mail: biuro@tti-emea.com

Toate detaliile, inclusiv condițiile de service și de garanție, ale gamei de 
produse se pot modifica fără înștiințare. Imaginile nu creează obligații legale. 

Nu se asumă răspunderea pentru erorile sau greșelile de tipărire.


