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ULA 18 LED
akkus kézilámpa ajándékba!*

Új évszak köszönt be, vége már a nyárnak. Sajnos a nappalok 
egyre rövidebbek lesznek, így hamarabb sötétedik ,  
azért hogy a munka az őszi hónapokban is folyamatosan és 
gördülékenyen haladjon a Metabo Hungária Kft. speciális 
ajándékkal kedveskedik meglévő és új végfelhasználóinak.
Azon végfelhasználó vásárlóink, akik a 2020. szeptember 7. és 
2020. október 10. között 18 voltos Metabo akkus (motort 
tartalmazó) gépet vásárolnak és vásárlásukat a MetaboApp-on 
keresztül regisztrálják – a  kiválasztával – egy 
18 voltos ULA 14,4-18 LED akkus kézilámpát (600368000) 
kapnak ajándékba.
Ezzel támogatjuk a folyamatos és zökkenőmentes 
munkavégzést vagy szabadidős tevékenységet.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az akciót 2020. október 10-e 
előtt befejezzük, ha a logisztikai erőforrásaink kimerülnének.
A regisztrációt a vásárlástól számított 4 napon belül tudjuk elfogadni.
Több gép vásárlásból álló szett esetén annyi Metabo LED akkus lámpát 
adunk ajándékba, ahány motoros gépet tartalmazott a megvásárolt szett
Az applikáció minden mezőjének kitöltése kötelező (LiHD partner 
kiválasztása, QR kód beszkennelése, vagy a szerszámgép adatainak 
kézi hozzáadása /típusszám, gép sorozatszáma/, számla csatolása)

*

Vásároljon egy akkus gépet 
az Ön LiHD partnerénél

Regisztrálja a terméket  
a MetaboApp-on keresztül*

Az ajándék ULA akkus 
kézilámpát házhoz szállítjuk
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Így működik:

Mindig, ha fontos
Ajándék ULA 18 voltos LED akkus kézilámpa

Exclusive



Töltse le most

az alkalmazást!

Termékkatalógus
Átfogó információ minden  
Metabo géphez

Szerviz regisztráció
Gyorsan és egyszerűen  
szkenneléssel

Felhasználó regisztrálása

GYORS ÉS EGYSZERŰ –   
AZ ÖN METABO ALKALMAZÁSA

Rezgésszámláló
Rezgésértékek és használati  

idők áttekintése

Regisztrált termékek
Az  minden regisztrált gép és  

szervizszolgáltatásáttekintése

Kereskedő keresése
Gyorsan és egyszerűen

Ha még nincs felhasználó fiókja,  
itt tudja megadni az adatait
A regisztrálás után a terméket 
eladó kereskedő adatait is meg  
kell adnia

A Metabo  
alkalmazás letöltése

Ingyenes felhasználó 
regisztrálás

Használja ki  
a Metabo alkalmazás 
valamennyi előnyét

A következik a termék regisztrálása.  
QR kódolvasóval beolvassa, vagy 
beírja a típus- és gyáriszámot 
Miután a rendszer felismerte gépet, 
rögzíteni kell a vásárlás dátumát

Ezután az OK 
gombra kattintva 
megtörténik 
a regisztráció 
véglegesítése

Telepítés Termékregisztráció

MetaboApp


