Köszönjük, hogy a Makita márkát választotta!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a regisztrációt a vásárlástól számított 28 napon belül van
lehetőség elvégezni.
A gépregisztráció menetét az alábbiakban olvashatja lépésről lépésre. Kérjük, készítse elő a
jótállási jegyet, mert az azon szereplő adatok szükségesek a regisztrációhoz.
1. nyissa meg a www.makita.hu oldalt, ott a felső menüsorból a „Belépés”-re kattintva
válassza a „Regisztráció”-t

1. oldal
e: makitaweb@makita.hu

2. Adja meg az adatait (célszerű minden mezőt kitölteni, magánszemély esetén a
„Cégnév”hez a saját nevet kell megadni), az „Ellenőrző kód”-hoz az ábrán megjelenő
betű és/vagy szám kombinációt adja meg, majd kattintson a „Regisztrálok” gombra

3. A sikeres regisztráció után válassza a felső menüsorból a „Belépés”-t, majd írja be a
választott felhasználónevet és jelszót és lépjen be.
4. Válassza a „Gépregisztráció” fület és adja meg előbb a vásárolt termék adatait. A
típusszám mezőben a karaktereket egymás után megadva a rendszer automatikusan
felkínálja a hasonló típusokat, onnan elég kiválasztani a megfelelőt. A csillaggal jelölt
mezők kitöltése kötelező, ha a géphez tartozó ügyintézéshez egy másik e-mail cím
vagy telefonszám tartozik, úgy azt az „Alternatív e-mail cím” és „Alternatív
telefonszám” mezőben tudja megadni.
A „Felhasználási feltételek”-re kattintva kérjük olvassa el azt és a jobb felső sarokban
lévő „x”-re kattintva zárja be. Ezt követően ha kipipálta a jelölőnégyzetet, újabb
mezők válnak láthatóvá, ahol a vásárlás helyét kell megadni.
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5. Válassza ki a vásárlás helyét (település)
6. Válassza ki a vásárlás helyét (kereskedő neve)
Ha nem találja a listában a vásárlás helyét, úgy Ön nem szerződött partnertől
vásárolt. Ebben az esetben kattintson a „Nem találom a kereskedőt
mit tegyek?” feliratra, ahol a kereskedő nevét, címét és adószámát kérjük megadni.
FONTOS! Kérjük, olyan helyen vásároljon Makita vagy Dolmar terméket, amely
szerepel az alábbi listájában http://www.makita.hu/index.php?pg=resellers vagy az
alábbi logót látja az üzleten

7. Kattintson az ADATOK ELKÜLDÉSE gombra
A rendszer egy regisztrációs adatlapot fog küldeni a megadott email-címre.
További opciók:
- Regisztrált gépeim fül. Ide kattintva találja a már regisztrált gépeit, le tudja tölteni a
hozzá tartozó regisztrációs adatlapot, továbbá ha esetleg ellopnák a gépet, úgy azt itt
lehet jelenteni felénk.
- Akciók / Ajánlatok. Itt találja kiskereskedelmi kiadványainkat online lapozgatható
formában
- Letöltések. Kiskereskedelmi kiadványaink, gépeink robbantott ábrái és használati
utasítások pdf formátumban.
Ha problémák merülnének fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre a
makitaweb@makita.hu címen!
MAKITA Team
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