Vanligt förekommande frågor
Precisionsverktyg – Garantiregistrering
Jag kan inte öppna registreringsblanketten.
Vår registreringsblankett är optimerad för Internet Explorer och Firefox. Du kanske använder en
webbläsare som inte stödjer vår registreringsblankett.
Jag har inget lösenord att registrera min apparat med.
Var god fyll i “dina uppgifter” och “företagsuppgifter” och klicka på “registrera”. Inom de närmaste
timmarna kommer du att få e-post med ett personligt lösenord. Med hjälp av din e-postadress och
detta lösenord kan du logga in och registrera din enhet för utökad garanti. Vi rekommenderar att du
omedelbart ändrar lösenordet till något som är mer igenkännbart. Du kan använda samma lösenord
för att registrera ytterligare enheter från Leica Geosystems för utökad garanti.
Jag har registrerat mina personuppgifter, men har inte fått någon e-post med lösenord från
Leica Geosystems.
Var god kontrollera om e-posten fastnat i ditt skräppostfilter. Denna e-post skapas automatiskt och
kan därmed – beroende på dina inställningar – ha tolkats som skräppost.
Jag har glömt mitt lösenord.
Var god klicka på “gå till login” och sedan på “förlorat lösenord”. Inom de närmaste timmarna
kommer du att få e-post från Leica Geosystems med ett nytt lösenord.
Jag kan inte logga in med min e-postadress och lösenordet från Leica Geosystems.
Var god se till att du använder samma e-postadress för registrering och inloggning och var noga
med att du skriver dem korrekt. För att undvika att skriva lösenordet fel rekommenderar vi att du
kopierar det från e-posten. Var god se till att det inte finns några mellanslag före eller efter
lösenordet.
Jag känner inte till min enhets serienummer och artikelnummer.
Om du klickar på den gröna frågeteckensymbolen visas en bild, som demonstrerar var artikelrespektive serienumret finns på din enhet.
Jag skrev in ett felaktigt serienummer av misstag.
Var god registrera ditt instrument igen med det korrekta serienumret och informera oss under
“ytterligare information” om det felaktiga serienumret, så att vi kan radera det.
Priset jag skriver in accepteras inte.
Var god se till att du skriver in priset precis som indikerat, d.v.s. “0.00”. Använd punkt istället för
kommatecken. Priset måste falla inom en viss skala. Är det alltför annorlunda mot vårt listpris
kommer det inte att accepteras. Om du har problem med att fylla i priset, var god lämna denna ruta
tom.
Det köpdatum jag skriver in accepteras inte.
Var god välj ett datum från den angivna almanackan för att se till att det skrivs korrekt. Notera även
att registreringen måste äga rum inom 8 veckor från köpdatumet. Efter denna period är det inte
längre möjligt att registrera enheten.
Jag fick ingen bekräftelse via e-post.
Var god kontrollera om e-posten fastnat i ditt skräppostfilter. Denna e-post skapas automatiskt och
kan därmed – beroende på dina inställningar – ha tolkats som skräppost.
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