Registrace Vašeho spotřebiče do akce
“Prodloužená záruka- bezplatný servis“
1. Registraci je možné provést na našich webových stránkách určených přímo pro registraci výrobků: www.registrace-zaruka.cz
2. Na úvodní stránce vyberete značku spotřebiče, který jste si zakoupili a chcete do akce registrovat. *

*Tato registrace (na výrobek značky Candy) funguje jako vzorová, registrace na ostatní značky probíhají obdobně.
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3. Kliknutím na tlačítko zahájíte registraci.
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4. Po zahájení registrace se Vám zobrazí následující upozornění:

Budete tedy potřebovat čitelný scan nákupního
dokladu a výrobní štítek, který naleznete na
spotřebiči.

Výrobní štítek je umístěn přímo na spotřebiči. Informace o tom, kde naleznete štítek na Vašem spotřebiči, najdete na našich webových stránkách
http://www.candy-hoover.cz/cs/domaci-spotrebice/navody-k-pouziti. Po zvolení kategorie výrobku se zobrazí výše uvedený obrázek, který Vám usnadní
hledání výrobního štítku.

Upozornění: Částečně vyplněný formulář v průběhu registrace nelze ukládat. Proto se prosím přesvědčte, že máte u sebe všechny vyžadované soubory a
data, abyste v opačném případě registraci nemuseli vyplňovat od začátku.

Kliknutím na pole “Pokračovat“ se dostanete k samotné registraci.
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5. Předtím než začnete vyplňovat jednotlivé kolonky, přečtěte si prosím pozorně podmínky prodloužené záruky.

Vyplnění první části registrace “ Výrobek“.
•
•

•
•
•

SPOTŘEBIČ (vyberete z nabídky vámi
zakoupený spotřebič)
AKCE – zvolíte akci, která se na váš spotřebič
vztahuje a do které se chcete zaregistrovat
SÉRIOVÉ ČÍSLO
VÝROBNÍ ČÍSLO

Kliknutím na “otazník“ se
Vám zobrazí nápověda s
informacemi, co doplnit
do zbývajících třech polí.

Upozornění: Registraci je nutné provést do 14 dní od zakoupení výrobku. V případě nedodržení této lhůty není možné výrobek registrovat!

Kliknutím na pole “Pokračovat“ se dostanete k dalšímu kroku.
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6. Vyplnění druhé části registrace “ Prodejce“.
V této části doplníte do prázdných kolonek údaje o
prodejci dle Vašeho dokladu.
•
•
•
•
•
•

NÁZEV PRODEJCE – název společnosti, kde jste
výrobek zakoupili
ULICE – např. “Jateční“
Č. P. – např. “33a“
MĚSTO – např. “Praha 7“
PSČ – např. “170 00“
DATUM PRODEJE – Máte-li klasickou účtenku
z pokladny, vyberete datum, které je uvedeno na
účtence. Pokud máte fakturu, zadáte datum
vystavení faktury, nikoliv datum zdanitelného
plnění.

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat“ se dostanete k dalšímu
kroku.

5

7. Vyplnění třetí části registrace “Kupující“.

.

V této části prosím vyplňte údaje o své osobě.
•
•
•
•
•
•
•
•

JMÉNO – např. “Jan“
PŘÍJMENÍ – např. “Novák“
ULICE – např. “Dlouhá“
Č. P. – např. “1“
MĚSTO – např. “Praha 7“
PSČ – např. “170 00“
TEL. ČÍSLO – např. “777 111 222“
E-MAIL – např. “jan.novak@seznam.cz“

Upozornění: Prosím překontrolujte správnost údajů, zejména e-mailovou adresu, na kterou Vám bude certifikát do 30 dní zaslán. V případě, že
certifikát neobdržíte, obraťte se prosím na naše zákaznické oddělení: office@candy-hoover.cz
Kliknutím na okýnko “Pokračovat“ se dostanete k dalšímu kroku.
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8. Vyplnění čtvrté části registrace “ Doklad“.

V této části nahrajete pomocí pole ‘‘Nahrát soubor‘‘
scan dokladu o zakoupení. Je však nutné dodržet
následující body:
➢ V názvech souborů nepoužívejte diakritiku
➢ Kopie dokladu může být jako scan nebo
fotografie ve formátech: .jpg, .tiff, .pdf, .doc
➢ Ujistěte se, že je doklad čitelný
➢ Maximální velikost nahrávaného souboru je
10MB.
Pokud jste splnili všechny výše uvedené
podmínky a i přesto máte problém
s nahráváním, zkuste uložit soubor do jiné
lokace ve Vašem počítači (např. na Plochu) a
zopakujte nahrávání.

Kliknutím na pole “Pokračovat“ se dostanete k dalšímu kroku.

7

9. Kontrolní pátá část “ Souhrn“.

V této části máte možnost ještě jednou
překontrolovat všechny vyplněné údaje. Pokud
jste tak již učinili, zaškrtněte políčko „Seznámil(a)
jsem se s podmínkami prodloužené záruky a
souhlasím s nimi“. Pokud políčko nezaškrtnete,
nebude možné registraci dokončit.

Kliknutím na pole „Dokončit“ se dostanete
k závěrečnému kroku.
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10. Závěrečná část “Dokončení“

Tato stránka Vás informuje o úspěšném ukončení registrace. Na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde v následujících týdnech certifikát
potvrzující prodlouženou záruku. Tento certifikát je platný pouze spolu s dokladem o nákupu nahraným při registraci, proto jej prosím
uchovejte!
Pokud jste v uvedeném návodu nenalezli odpovědi, které by vyřešily Vaše otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: office@candy-hoover.cz
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Děkujeme za registraci Vašeho výrobku!
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