
Vezeték nélkül, 
kompromisszumok 
nélkül
AJÁNDÉK 18 V / 10 Ah AKKUMULÁTOR 
A Metabo Hungária Kft. szenzációs promóció segítségével szeretné vásárlóival megismertetni 
világújdonságát, a 10 Ah LiHD akkuegységet. Vásároljon 2021. szeptember 24. és október 31. 
között bármely Metabo LiHD Partnernél 2 db LTX teljesítmény kategóriájú akkumulátoros gépet 
és november közepéig küldünk Önnek 1  db 10 Ah akkumulátort.

www.metabo.com

Fenntartjuk a jogot, hogy logisztikai forrásaink kimerülése esetén az akciót  
2021. október 31. előtt befejezzük.
A regisztrációt a vásárlástól számított 4 napon belül tudjuk elfogadni. Gyárilag összeállított szett vásárlása 
esetén 2 gépenként (LTX) 1 db akkumulátort adunk ajándékba.
Nem szükséges egyszerre, egy kereskedőnél megvásárolni a 2 db gépet – az ajándék feltétele csak az, hogy 
a fent megadott promóciós határidőn belül a megvásárolt gépeket regisztrálják a MetaboAppon keresztül
Az applikáció minden mezőjének kitöltése kötelező (metabo partner kiválasztása, QR kód szkennelése, vagy 
a gép adatainak kézi hozzáadása /típusszám, gép sorozatszáma/, számla csatolása).
Fontos, ha napközben nem tartózkodik az itt megadott címen, akkor feltétlenül adja meg a telefonszámát is 
különben nem fogjuk tudni kézbesíteni az ajándékot.

*

Vásároljon két 
18 voltos LTX 
kategóriájú akkus 
gépet

Az ajándék 
 10 Ah/18 V 

akkut, futár viszi 
Önnek

Regisztrálja 
a termékeket 
a MetaboApp-on 
keresztül*

VILÁGÚJDONSÁG

18 V / 10 Ah 2 soros akkumulátor



A Metabo  
alkalmazás 
letöltése

Ingyenes 
felhasználó 
regisztrálás

Használja ki  
a Metabo 
alkalmazás 
valamennyi 
előnyét

Telepítés

GYORS ÉS EGYSZERŰ

MetaboApp

A REGISZTÁRCIÓ MENETE: 
1. Töltse le a Metabo Applikációt az AppStore  

vagy GooglePlay áruházból
2. Amennyiben még nem tette meg, személyes adatai megadásával hozzon létre saját fiókot.  

A regisztráció során kötelező minden mező kitöltése és a hírlevél küldésének elfogadása.
3. Lépjen be az applikációba
4. Válassza ki az országot
5. Feltétlenül válassza ki az ön Metabo partnerét, ahol megvásárolta a 18 voltos akkus gépet
6. Regisztrálja a terméket Full Garanciára. Ezt megteheti a QR kód beolvasásával, vagy manuálisan gépelve. 

Javasoljuk a QR kód használatát. XXL regisztrációt nem fogadunk el!
7. Töltse fel a számlát – fotó beillesztésével 
8. Zárja le a regisztrációt

Töltse le most

az alkalmazást!

www.metabo.com

Termékkatalógus
Átfogó információ minden  
Metabo géphez

Rezgésszámláló
Rezgésértékek és használati  
idők áttekintése

Szerviz regisztráció
Gyorsan és egyszerűen  
szkenneléssel

Regisztrált termékek
Minden regisztrált gép és  
szervizszolgáltatás áttekintése

Felhasználó regisztrálása

Kereskedő keresése
Gyorsan és egyszerűen


