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Gwarancja

Zeskanuj naklejkę z 
odem qwerty i w 
prosty sposób zarejestruj 
swoją naczepę.



Zarejestruj swoją naczepę i skorzystaj z 
wyjątkowej oferty 5 lat gwarancji 

Zalety wynikające z rejestracji 
naczepy K-Force 

Wraz z naczepą K-Force otrzymujesz unikalną gwarancję na konstrukcję. Jest ona 
dostępna tylko w Kraker Trailers. W ciągu pięciu lat może się wiele wydarzyć. Dlatego  
wydłuż gwarancję do 5 lat poprzez prostą i szybką rejestrację swojej naczepy.
Gwarancja ta zapewnia Ci bezpieczeństwo i pewność. Oprócz korzyści wynikających z 
długoterminowej ochrony, użytkownik otrzymuje również całodobowy dostęp do 
Centrum Serwisowego Online, gdzie można zgłosić roszczenie gwarancyjne.

 •  Otrzymujesz pięcioletnią gwarancję zamiast jednorocznego okresu ochrony na 
   standardowego K-Force z przykręcaną ramą pomocniczą. Na wszystkie pozostałe 
   rodzaje naczep otrzymasz po rejestracji 2 lata gwarancji zamiast 1 roku.

 • Możesz szybko znaleźć informacje o swojej naczepie, takie jak instrukcje obsługi, 
   schematy, oraz kartę stałego klienta.

 • nternetowe Centrum Serwisowe jest dostępne 24 godziny na dobę, 
  7 dni w tygodniu. Możesz liczyć na pomoc online i wgląd do gwarancji.

 • Masz pełny przegląd części dostępnych dla swojej naczepy i możesz je bezpośrednio  
  u nas zamówić.

5 LAT 

Zarejestruj 
swoją naczepę 
i doświadcz 
wygody! 

Zobacz tutaj w jaki 
sposób dokonać 
zgłoszenia 
gwarancyjnego. 

GWARANCJI

Utwórz konto 

Potwierdzenie odbioru zgłoszenia 
gwarancyjnego 

Zarejestruj swoją naczepę 

KROK 1 

Jak tylko zgłoszenie gwarancyjne zostanie 
przetworzone, zobaczysz bezpośredni 
rezultat. Jest on zawsze dostępny do wglądu 
w Centrum Serwisowym Online.

W celu przedłużenia gwarancji konieczna jest 
rejestracja naczepy K-Force. Najpierw utwórz konto 
w Centrum Serwisowym Online.

Już po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem, możesz 
zalogować się na swoje konto. Zarejestruj się wprowadzając numer podwozia i 
tablice rejestracyjne. Teraz Twoja naczepa jest widoczna w przeglądzie.

Masz teraz dostęp do 
Centrum Serwisowego Online 

Od teraz zgłoszenie gwarancyjne wykonasz w prosty sposób online. Kliknij 
w “zgłoszenie gwarancyjne” i uzupełnij informacje. W prosty sposób 
możesz przesłać zdjęcia.

Zgłoszenie gwarancyjne 

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem swojego zgłoszenia gwarancyjnego. Od teraz 
możesz w prosty sposób śledzić status swojej gwarancji, także poza godzinami pracy biura. 
Nawiążemy z Tobą osobisty kontakt w celu omówienia postępowania z Twoim zgłoszeniem 
gwarancyjnym. 

KROK 2 

KROK 3 


