
Creează un cont 
nou

Deschideți www.festool.com/my-
festool într-un browser web.

Faceți clic pe butonul „Creați un 

cont nou”

Selecteaza tara
Introduceți adresa de e-mail și 
parola
Confirmați condițiile de utilizare
Faceți clic pe butonul „Creați un cont 
nou”

Verificați-vă e-mailurile *
Faceți clic pe „Înregistrați-vă pen-
tru MyFestool“

Pagina de autentificare se deschide 
automat
Introduceți detaliile de conectare

Introdu-ti datele
Faceți clic pe butonul „Trimiteți”

Introduceți deta-
liile de conectare

Confirmați
înregistrarea Autentificare Date complete

Vă rugăm să rețineți că, începând cu 01.01.2021, clienții trebuie să înregistreze ei înșiși masinile Festool pentru garanția „all-
inclusive” și exclusiv prin contul personal MyFestool. Dealerii nu mai pot înregistra masinile Festool pentru clienți. Mașinile 
trebuie înregistrate în termen de 30 de zile de la data cumpărării. Mai multe informații: www.festool.ro/service

* Notă: dacă nu veți găsi scrisoarea de confirmare în Mesaje primite, vă rugăm să verificați dosarele Spam și promoționale.
De asemenea, puteți utiliza funcția de căutare a căsuței poștale, căutând pur și simplu prin MyFestool.
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01  Cum se creează un nou cont MyFestool? 



Scrisoare de 
invitație

Scanați codul invitației
Sau deschideți https://login.
festool.com/myfestool într-un 
browser web

Selecteaza tara
Introduceți adresa de e-mail și parola
Introduceți codul individual de 
invitație
Confirmați condițiile de utilizare
Faceți clic pe butonul „creați-vă 
contul”

Verificați-vă e-mailurile *
Faceți clic pe „Înregistrați-vă la 
MyFestool“

Pagina de autentificare se deschide 
automat
Introduceți detaliile de conectare

Introdu-ti datele
Faceți clic pe butonul „Trimiteți”

Introduceți detalii de 
conectare și cod de 
înregistrare

Confirmați
înregistrarea Autentificare Date complete

Vă rugăm să rețineți că, începând cu 01.01.2021, clienții trebuie să înregistreze ei înșiși masinile Festool pentru garanția „all-
inclusive” și exclusiv prin contul personal MyFestool. Dealerii nu mai pot înregistra masinile Festool pentru clienți. Mașinile 
trebuie înregistrate în termen de 30 de zile de la data cumpărării. Mai multe informații: www.festool.ro/service

* Notă: dacă nu veți găsi scrisoarea de confirmare în Mesaje primite, vă rugăm să verificați dosarele Spam și promoționale.
De asemenea, puteți utiliza funcția de căutare a căsuței poștale, căutând pur și simplu prin MyFestool.
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01  Cum se creează un cont nou MyFestool cu   cod de invitație?



02  Cum se înregistrează un instrument pentru „garanție all inclusive”  
 în MyFestool * 

Deschideți www.festool.com/my-
festool într-un browser web
Introduceți datele de conectare

Faceți clic pe butonul „+ 
Înregistrați-vă”

S .- & T.-Nr. este furnizat pe placa 
de identificare aplicată pe masina 
și pe cardul de garanție

Completați câmpurile obligatorii
Încărcați factura
Bifați caseta și faceți clic pe buto-
nul „Trimiteți”

Accesați prezentarea generală a 
masinilor și
Faceți clic pe instrumentul selectat
Faceți clic pe certificatul de garanție
Descărcați certificatul în orice mo-
ment

Conecteaza-te la 
contul tau

Instrument de 
înregistrare S.- & T. Nr. Necesar

Completează 
formularul

Certificat de 
garanție01 02 03 04 05

Vă rugăm să rețineți că, începând cu 01.01.2021, clienții trebuie să înregistreze ei înșiși masinile Festool pentru garanția „all-
inclusive” și exclusiv prin contul personal MyFestool. Dealerii nu mai pot înregistra masinile Festool pentru clienți. Mașinile 
trebuie înregistrate în termen de 30 de zile de la data cumpărării. Mai multe informații: www.festool.ro/service


