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KOMPLEXNÍ 
SLEDOVÁNÍ 
PRŮBĚHU OPRAVY

PŘEDNOSTI SERVISU

E-Service Milwaukee® informuje o stavu opravy nářadí v reálném čase
od okamžiku odeslání žádostí až po dokončení opravy a vrácení nářadí.
E-Service umožňuje objednání vyzvednutí nářadí a sledování přepravy.

• Snadná žádost o opravu nářadí
• Výběr místa odevzdání a odběru 

nářadí

• Kompletní a jasné sledování
• Nahrání faktury pro bezpapírový

proces a bezpečnou zálohu

V TOMTO VYDÁNÍ  
HEAVY DUTY NEWS:

Služby E-Service Milwaukee®

Produktová řada M18™

Produktová řada M12™ 

Srovnání produktů M18™ a M12™

Osvětlení TRUEVIEW™

M18™ FORCE LOGIC™

Síťové nářadí

Příslušenství

Ruční nářadí

Vybavení pro automechanika
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Navštivte stránku cz.milwaukeetool.
eu/service a zaregistrujte vaše nářadí 
(nebo si vyhledejte již zaregistrované 
nářadí) a klikněte na opravu. 
Potvrďte, jestli se na 
vaše nářadí vztahují nebo 
nevztahují záruční podmínky.

Přidejte popis závady 
vašeho nářadí a zvolte, 
jestli chcete obdržet zprávu 
o sledování emailem nebo 
sms.

Potvrďte svou objednávku 
opravy. Pak můžete 
zkontrolovat přehled 
své opravy s možností 
provedení úprav, které 
potřebujete. Když jste 
spokojeni, klikněte na 
symbol připravení balíčku.

Zvolte jednu z následujících možností pro převzetí 
a navrácení vaší opravy:

A) Odvoz a dovoz domů

B) Odevzdání a vyzvednutí na 
vámi zvoleném místě

C) Odevzdání a vyzvednutí na 
vámi zvoleném sběrném 
místě sítě dopravce

Vaše nářadí vyzvedne a odveze do servisního centra kurýr, 
který byl schválený Milwaukee. Můžete sledovat opravu 
vašeho nářadí online (sms nebo emailem, pokud tak zvolíte) 
v následujících etapách:

• Vyzvednutí kurýrem

• Předáné do servisního centra

• Nářadí je opraveno

• Vyzvednutí nářadí kurýrem ze servisního centra

• Odvoz zpátky k vám
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Your Milwaukee tool 
collection demand is 
registered with number 
J78550. Carrier tracking 
code for collection: 
IZ336A4F0496261269
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PROFESIONÁLNÍ OPRAVA. 
KOMPLETNÍ SLEDOVÁNÍ.

SNADNÝ 
PROCES 
OPRAVY

E-SERVICE

CO JE E-SERVIS 
MILWAUKEE®?
Co s rozbitým nářadím, když máte příliš práce? Milwaukee 
E-Service je ideálním řešením. Tento servis zahrnuje online
vyžádání, převzetí i navrácení nářadí a sledování opravy
v reálném čase.

VYZKOUŠEJ SLUŽBU 
E-SERVICE  

MILWAUKEE®

SLEDUJTE OPRAVU 
NÁŘADÍ OD ZAČÁTKU 
DO KONCE
Po zakoupení nářadí Milwaukee® máte stále naší péči. Nová 
služba Milwaukee® E-Service zaručuje přístup k profesionálním 
opravárenským službám, kde můžete sledovat online stav oprav 
vašeho nářadí.




