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Garantie

Scan de typesticker 
en registreer 
gemakkelijk jouw trailer.



Stap 2: 

Stap 3: 

Stap 1: 

Zodra de garantie-aanvraag is afgehandeld, 
zie je direct de uitkomst. Deze blij� altijd 
inzichtelijk in het Online Service Center.

Om je garantie te verlengen moet je jouw K-Force 
registreren. Maak eerst een account aan in het 
Online Service Center. 

Zodra je een bevestigingsmail van ons hebt gehad, kun je inloggen 
in je account. Registreer je trailer door het chassisnummer en 
kenteken in te voeren. Je trailer staat nu in het overzicht.  

Garantie aanvragen

Registreer jouw trailerMaak een account aan Je hebt nu toegang tot 
het Online Service Center

Je ontvangt een e-mail met daarin` de bevestiging van je 
garantieaanvraag. Vanaf nu kun je eenvoudig de status van je garantie 
volgen, ook na kantoortijden. We nemen persoonlijk contact met je op 
om de a�andeling van jouw garantieaanvraag te bespreken.

Ontvangstbevestiging garantieaanvraag
Garantie aanvragen gaat vanaf nu eenvoudig online. 
Klik op "garantie aanvragen" en vul de informatie in. 
Je kunt eenvoudig foto's uploaden.  

Bij jouw K-Force krijg je een unieke garantie op de constructie. Die krijg je alleen bij 
Kraker Trailers. In 5 jaar kan er veel gebeuren. Verleng daarom je garantie naar 5 jaar 
door je trailer eenvoudig en snel te registreren. Deze garantie gee� jou zekerheid en 
vertrouwen. Naast dit voordeel van deze lange garantie krijg je ook 24/7 toegang tot het 
Online Service Center, waar je je garantie aanvraagt.

Registreer jouw trailer en profi teer
van de unieke 5 jaar garantie  

De voordelen van de registratie 
van jouw K-Force 

 • Je krijgt op jouw standaard K-Force 5 jaar garantie in plaats van 1. Op andere types,
 zoals K-Force Side Doors, krijg je na registratie 2 jaar garantie in plaats van 1.

 • Je vindt snel de informatie van jouw trailer zoals handleidingen,
 schema’s en de stamkaart.

 • Je hebt 24/7 toegang tot online hulp en inzicht in de garanties via ons
 online Service Center.

 • Je hebt een compleet overzicht van de onderdelen van jouw. 
 trailer en je kunt deze onderdelen direct bestellen.

Registreer jouw
trailer en ervaar
het gemak!

Kijk hier hoe 
je garantie
aanvraagt.  


