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Na temat tej instrukcji

Produkt jest wyposażony w elementy
zabezpieczające. Mimo to należy
dokładnie przeczytać wskazówki
 bezpieczeństwa i użytkować produkt
wyłącznie w sposób opisany w tej
instrukcji, aby uniknąć niezamierzo-
nych urazów ciała lub uszkodzeń
sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego
wykorzystania. W razie zmiany właści-
ciela produktu należy przekazać rów-
nież tę instrukcję. 

Symbole w tej instrukcji: 

Ten symbol ostrzega 
przed niebezpieczeństwem
odniesienia obrażeń ciała. 

Ten symbol ostrzega przed
niebezpieczeństwem obrażeń
ciała wskutek porażenia
prądem. 

Hasło NIEBEZPIECZEŃSTWO
ostrzega przed możliwymi ciężkimi
obrażeniami ciała i zagrożeniem życia.

Hasło OSTRZEŻENIE ostrzega 
przed obrażeniami ciała i poważnymi
stratami materialnymi. 

Hasło UWAGA ostrzega przed drob-
nymi urazami ciała lub uszkodzeniami
sprzętu.

W ten sposób oznaczono
 informacje uzupełniające.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony do odsy-•
sania kurzu, brudu, okruchów itp. 
w suchych pomieszczeniach. 
Nie nadaje się do odkurzania dużych
powierzchni ani do pracy w trybie
ciągłym.
Produkt zaprojektowano do użytku•
prywatnego i nie nadaje się do zasto-
sowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci 
i osób z ograniczoną zdolnością
obsługi urządzeń

Urządzenie może być użytkowane•
przez dzieci od lat 8, a także przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysło-
wych oraz nieposiadające doświad-
czenia i/lub odpowiedniej wiedzy, o ile
osoby te znajdują się pod nadzorem
lub zostały poinstruowane w zakresie
bezpiecznego użytkowania urządzenia
i zrozumiały ewentualne zagrożenia
wynikające z niewłaściwego użytko-
wania. Dzieci nie mogą przeprowadzać
bez nadzoru prac związanych z czysz-
czeniem i konserwacją urządzenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urzą -
dzeniem. 
Materiały opakowaniowe trzymać •
z dala od dzieci. 
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo
 uduszenia!  

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia
prądem elektrycznym

Nie wolno zanurzać urządzenia ani•
zasilacza sieciowego w wodzie lub
innych płynach, ponieważ istnieje
wówczas ryzyko porażenia prądem
elektrycznym. Nie wolno dotykać
 zasilacza mokrymi rękami.
Należy stosować tylko zasilacz dołą-•
czony do zestawu. W przeciwnym 
razie może dojść do uszkodzenia
 odkurzacza.
Odkurzacz akumulatorowy należy•
 podłączać tylko do prawidłowo zain-
stalowanego gniazdka elektrycznego,
którego napięcie odpowiada danym
technicznym zasilacza sieciowego. 
Gniazdko elektryczne musi być łatwo•
dostępne, aby w razie potrzeby można
było szybko wyciągnąć zasilacz sie-
ciowy. Kabel podłączeniowy należy
poprowadzić w taki sposób, aby nikt
nie mógł się o niego potknąć.
Jeżeli odkurzacz nie będzie przez•
dłuższy czas używany (np. w czasie
urlopu), należy wyciągnąć zasilacz
 sieciowy z gniazdka.
Nie wolno używać odkurzacza w przy-•
padku, gdy urządzenie, zasilacz sie-
ciowy lub kabel podłączeniowy wyka-
zują widoczne uszkodzenia lub gdy
urządzenie upadło na ziemię.
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Nie należy rozbierać urządzenia na•
części mniejsze niż to opisano w tej
instrukcji obsługi. Nie wolno wpro -
wadzać żadnych zmian w produkcie. 
Wszelkie naprawy urządzenia, zasi-
lacza sieciowego lub kabla zasilają-
cego należy zlecać zakładom specja -
listycznym lub naszemu Centrum
Serwisu.
Do produktu dołączyliśmy materiały do•
montażu ściennego (wkręty oraz kołki
rozporowe). Wkręty przeznaczone są
do zwykłych, stabilnych ścian. Przed
montażem na ścianie należy zasięgnąć
informacji, jakie materiały są odpowie -
dnie dla danej ściany. Należy upewnić
się, że w miejscu wiercenia nie prze-
biegają żadne rury ani przewody
 elektryczne.

OSTRZEŻENIE przed użyciem
 niezgodnym z przeznaczeniem

W żadnym wypadku nie wolno usuwać•
odkurzaczem następujących rzeczy:

     – rozżarzonego popiołu, niedopałków
papierosów, zapałek itp.; istnieje
niebezpieczeństwo pożaru! 

     – tonera do drukarek; istnieje niebez-
pieczeństwo pożaru lub wybuchu!

     – substancji żrących lub trujących
(np. kwasów, azbestu lub pyłu
azbestowego itp.); istnieje zagro-
żenie dla zdrowia!

     – płynów (szczególnie środków do
czyszczenia dywanów w płynie); 
istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!

     – ostrych, twardych przedmiotów
(kawałków rozbitego szkła, gwoździ
itp.); mogą one zniszczyć filtr odku-
rzacza.

     – gipsu, cementu, osiadłego pyłu 
po wierceniu, gruzu budowlanego,
szminki itp.; może dojść do
zatkania filtrów i w konsekwencji
do uszkodzenia urządzenia.

     – kabli, przewodów itp.; może dojść
do uszkodzenia izolacji lub nawi-
nięcia na szczotkę i w konsekwencji
do uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami
ciała

Nie wolno nigdy odkurzać ludzi ani•
zwierząt. Włosy, części ciała oraz ele-
menty odzieży, takie jak np. sznurówki
czy szaliki, należy trzymać z dala od
otworu ssącego odkurzacza. Nigdy 
nie próbować usuwać zatkania pod-
czas pracy urządzenia.
Przed podłączeniem lub odłączeniem•
rury ssącej bądź którejś ze ssawek
należy zawsze wyłączyć urządzenie.
W czasie użycia i czyszczenia, a także•
podczas wyjmowania pojemnika zbior-
czego urządzenie nie może być podłą-
czone do sieci elektrycznej za pośred-
nictwem zasilacza sieciowego.
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Metalowe części urządzenia nagrze-•
wają się podczas użycia do bardzo
wysokich temperatur. Nie wolno ich
dotykać. 
Należy zachować szczególną ostroż-•
ność podczas stosowania urządzenia
na schodach.
Urządzenie należy schować bezpo-•
średnio po użyciu, tak aby nikt nie
mógł się o nie potknąć.
Nie próbować otwierać obudowy•
 akumulatora. Jeśli akumulator jest
 niesprawny, należy przekazać całą
obudowę akumulatora do fachowej
utylizacji. 
Odkurzacz akumulatorowy może być•
używany tylko w stanie całkowicie
zmontowanym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru

Nie wolno używać urządzenia w pobliżu•
materiałów łatwopalnych. Nie odkurzać
ostrych lub łatwopalnych materiałów,
takich jak np. zapałki czy popiół. Nie
używać urządzenia do zbierania drob-
nych części.

UWAGA – ryzyko strat materialnych

Nie wolno dopuścić do przegrzania•
odkurzacza. Wyłączyć go po maks.
20 minutach pracy i odczekać, aż
ostygnie do temperatury pokojowej.
Zwrócić uwagę, aby szczeliny wentyla-
cyjne urządzenia nie były zatkane
kurzem lub podobnym materiałem.

Jeśli jakiś przedmiot, np. frędzel dywa-•
nowy albo kawałek materiału, blokuje
szczotkę odkurzacza, należy niezwło -
cznie wyłączyć urządzenie i usunąć
blokujący przedmiot.
Nie wolno używać urządzenia na•
wolnym powietrzu ani w pomieszcze-
niach o dużej wilgotności powietrza.
Nie przechowywać urządzenia w wil-
gotnych pomieszczeniach, takich jak
piwnice czy garaże.
Nie należy wkładać żadnych przed-•
miotów w otwory urządzenia.
Odkurzacza akumulatorowego należy•
używać zawsze z założonymi filtrami.
Należy używać wyłącznie oryginalnych•
akcesoriów.
Do czyszczenia nie należy używać szo-•
rujących lub żrących środków czysz-
czących ani twardych szczotek itp. 
Urządzenie należy chronić przed•
wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem,
wilgocią, bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych oraz skrajnymi
temperaturami. Zwłaszcza akumulator
należy chronić przed nadmiernym
działaniem ciepła.
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pokrywka pojemnika zbiorczego
(na spodzie) pojemnik zbiorczy

gniazdo zasilania (z tyłu)

blokada pokrywki pojemnika zbiorczego

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

rura ssąca

ssawka podłogowa

ssawka
szczelinowa

ssawka 
do tapicerki

uchwyt ścienny zasilacz sieciowy

materiały do montażu
uchwytu ściennego

oznaczenie MAX

osłona pojemnika zbiorczego

blokada pojemnika zbiorczego lampki kontrolne zasilania/ładowania

włącznik/wyłącznik

blok silnika
otwór ssący

blokada 
rury ssącej / ssawki podłogo-
wej / ssawki do tapicerki /
ssawki szczelinowej i wycią -
ganej ssawki szczelinowej

miejsce do przechowywania
ssawki do tapicerki,
ssawki szczelinowej i wycią -
ganej ssawki szczelinowej

wyciągana
ssawka

szczelinowa
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Przed pierwszym użyciem należym

usunąć wszelkie materiały opako-
waniowe.

W chwili dostawy akumulator nie jest 
w pełni naładowany. W celu uzyskania
maksymalnej pojemności akumulatora
należy go całkowicie naładować przed
pierwszym użyciem.

Podłączyć wtyczkę kabla podłącze-1.
niowego zasilacza sieciowego 
do gniazda zasilania z tyłu bloku
 silnika. 

Włożyć zasilacz sieciowy do2.
gniazdka elektrycznego. 

W trakcie procesu ładowania obie lampki
kontrolne w górnej części uchwytu
bloku silnika migają na czerwono. Gdy
lampki kontrolne zaczną świecić stale
na zielono, oznacza to, że akumulator
został całkowicie naładowany.

Podczas ładowania akumula-
tora urządzenie musi być
 wyłączone.

Maksymalny czas ładowania akumula-
tora wynosi ok. 4,5 godzin. 

Czas działania odkurzacza przy całko-
wicie naładowanym akumulatorze
wynosi ok. 35 minut (przy normalnej
mocy ssania), względnie 20 minut 
(przy maksymalnej mocy ssania).

Podczas ładowania blok silnika•
oraz zasilacz sieciowy nagrze-
wają się. Jest to zjawisko
 normalne i nie oznacza żadnej
usterki.

Przy regularnym użytkowaniu•
odkurzacz powinien być łado-
wany dopiero wtedy, gdy jego
akumulator jest wyczerpany, 
a odkurzacz automatycznie
się wyłączył. 

Ładowanie akumulatora
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Montaż odkurzacza

Przyłączanie bezpośrednio do bloku silnika 

blokada rury ssącej / ssawki podłogowej /
ssawki do tapicerki / ssawki szczelinowej
i wyciąganej ssawki szczelinowej

Szczotka do tapicerki

Szczotka do tapicerki
 przeznaczona jest do
 odkurzania mebli tapi-
cerowanych, wrażliwych
powierzchni itp.

Ssawka podłogowa

Ssawka podłogowa nadaje
się do wszystkich rodzajów
podłóg. 

Ssawka szczelinowa 

Ssawka szczelinowa jest
przeznaczona do odkurza -
nia trudno dostępnych
miejsc, takich jak np. żebra
grzejnika itp. 

Szczotkę na 
wyciąganej ssawce
szczelinowej można
w razie potrzeby
przesuwać do
przodu lub do tyłu.

1.

2.

Wyciągana ssawka szcze-
linowa

Wyciągana ssawka szczeli-
nowa jest przeznaczona 
do odkurzania trudno do -
stępnych miejsc o wrażli -
wych powierzchniach,
takich jak zagłębienia
 tapicerowanych mebli itp.
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Przyłączanie do bloku silnika z użyciem rury ssącej jako przedłużki

lub lub

blokada rury 
ssącej / ssawki 
podłogowej /
ssawki do 
tapicerki / 
ssawki 
szcze linowej 
i wyciąganej
ssawki szcze -
linowej

lub

blokada ssawki 
podłogowej / 
ssawki do 
tapicerki / 
ssawki 
szcze linowej  
i wyciąganej 
ssawki 
szczelinowej
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Obsługa

Włączanie i wyłączanie odkurzacza

Normalna moc ssania

Przytrzymać włącznik/wyłącznik 
wciśnięty przez ok. 1 sekundę, aby włączyć
odkurzacz z  normalną mocą ssania.

Lampki kontrolne w górnej części uchwytu
bloku silnika świecą na zielono.

Nacisnąć włącznik/wyłącznik 
2x, aby wyłączyć odkurzacz.

Maksymalna moc ssania

1. Przytrzymać włącznik/wyłącznik 
wciśnięty przez ok. 1 sekundę, aby włączyć
odkurzacz z normalną mocą ssania.

2. Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik 
aby włączyć maksymalną moc ssania.

Lampki kontrolne w górnej części uchwytu bloku silnika świecą na zielono.

Ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik , aby wyłączyć odkurzacz. 

włącznik/
wyłącznik

m

m

m

Ø 6 mm

1 2

Montaż uchwytu ściennego 
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Opróżnianie pojemnika zbiorczego

Gdy pojemnik zbiorczy zostanie zapełniony aż do oznaczenia MAX, musi zostać
opróżniony.

1. Nacisnąć blokadę rury ssącej/ssawek (1.)
i zdjąć rurę ssącą lub założoną ssawkę 
z bloku silnika (2.).

2. Umieścić pojemnik zbiorczy nad koszem
na śmieci i nacisnąć do oporu w dół
 blokadę pokrywki pojemnika zbiorczego.
Pokrywka otwiera się, a nagromadzony
kurz i zanieczyszczenia wypadają 
do kosza. 

3. Następnie zamknąć pokrywkę pojemnika
zbiorczego. Musi się ona słyszalnie 
i wyczuwalnie zatrzasnąć.

OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

W czasie czyszczenia, a także podczas wyjmowania pojemnika zbior-•
czego urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej za
pośrednictwem zasilacza sieciowego.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych

Nie wolno używać odkurzacza bez założonych filtrów.•

Do czyszczenia nie należy używać silnych środków chemicznych ani•
agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

1.

2.

Czyszczenie urządzenia
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Czyszczenie wałka szczotkowego ssawki podłogowej

1. Zdjąć ssawkę podłogową z rury
ssącej/bloku silnika i położyć ją 
w sposób pokazany na rysunku obok.

2. Przesunąć blokadę w bok zgodnie 
z rysunkiem obok.

3. Unieść wałek szczotkowy z jednej strony
zgodnie z rysunkiem obok i wysunąć 
go z mocowania po drugiej stronie.

4.Usunąć ręcznie zanieczyszczenia z wałka
szczotkowego.

5. Wytrzeć zagłębienie na wałek szczot-
kowy lekko zwilżoną, niestrzępiącą się
ściereczką. Usunąć również zanieczysz-
czenia z miękkich pasków z włosiem
wzdłuż zagłębienia.

6.Umieścić wałek szczotkowy z powrotem
w przewidzianym na niego gnieździe (1.) 
i przesunąć blokadę do oporu do pozycji
wyjściowej (2.).

1.

2.
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Czyszczenie filtrów

Jeżeli moc ssania odkurzacza słabnie, należy wyczyścić filtry w pojemniku zbior-
czym.

1. Nacisnąć blokadę pojemnika zbiorczego
(1.) i zdjąć pojemnik zbiorczy z bloku
 silnika (2.).

2. Obrócić osłonę pojemnika zbiorczego
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
w kierunku symbolu , a następnie
zdjąć ją z pojemnika.

3. Wyjąć uchwyt filtra, czarny filtr oraz 
filtr ochronny silnika.

4.Umyć uchwyt filtra, czarny filtr oraz 
filtr ochronny silnika w ciepłej wodzie
bez dodatku jakichkolwiek środków
czyszczących. Przed ponownym wło że -
niem odczekać, aż wszystkie te elementy
całkowicie wyschną. W celu  osuszenia nie
należy umieszczać elementów urządzenia
na kaloryferze lub innym urządzeniu
grzewczym, ani nie suszyć ich za pomocą
suszarki do włosów.

uchwyt filtra

czarny filtr

filtr ochronny silnika

1.

2.
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5. Najpierw włożyć filtr ochronny silnika.
Filtr ochronny silnika daje się prawid-
łowo włożyć tylko w jednej pozycji. 
Wąskie wypustki muszą być skierowane
do przodu (do rury ssącej), a szerokie
wypustki do tyłu (patrz rysunek obok). 

6.Włożyć czarny filtr w uchwyt filtra.
7. Nałożyć uchwyt wraz z czarnym filtrem

na filtr ochronny silnika.

8.Nałożyć osłonę na pojemnik zbiorczy. 
Znacznik na osłonie powinien wskazy -
wać na symbol na pojemniku zbior-
czym.

9. Obrócić osłonę pojemnika zbiorczego
zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
w kierunku symbolu . Osłona musi 
się słyszalnie i wyczuwalnie zablokować.

szeroka szeroka

wąska wąska

Filtr ochronny silnika -
widok z góry



Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz wbudo-
wany fabrycznie akumulator zawierają
wartościowe materiały, które powinny
zostać przekazane do ponownego
wykorzystania. Ponowne przetwa-
rzanie odpadów powoduje zmniej-
szenie ich ilości i przyczynia się do
ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie 
z zasadami segregacji odpadów.
Należy wykorzystać lokalne możli-
wości oddzielnego zbierania papieru,
tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, które zostały
oznaczone tym symbolem, 
nie mogą być usuwane do
 zwykłych pojemników na
 odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowią-
zany do usuwania zużytego sprzętu
oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki
bezpłatnie przyjmujących zużyty
sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa.

Baterii ani akumulatorów 
nie wolno usuwać jako zwy-
kłych odpadów domowych!

Użytkownik jest ustawowo zobligowany
do tego, aby przekazywać zużyte
baterie i akumulatory do gminnych
bądź miejskich punktów zbiórki lub
usuwać do specjalnych pojemników,
udostępnionych w sklepach handlują-
cych bateriami. 
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10.Najpierw zahaczyć pojemnik zbiorczy 
u dołu na bloku silnika, a następnie
docisnąć go u góry w kierunku bloku
 silnika, tak aby uległ słyszalnemu 
i wyczuwalnemu zablokowaniu 
(patrz rysunek obok).

Czyszczenie obudowy odkurzacza oraz ssawek

Wyczyścić obudowę odkurzacza lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.m

Wyczyścić ssawkę szczelinową lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką.m

W razie potrzeby usunąć ręcznie zanieczyszczenia (kłęby kurzu itp.) m

ze szczotki do tapicerki. 
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Uwaga! Ten produkt zawiera akumu-
lator, który ze względów bezpieczeń-
stwa jest wbudowany na stałe i nie
może zostać wyjęty bez zniszczenia
obudowy produktu. Nieprawidłowy
demontaż akumulatora może stworzyć
zagrożenie dla bezpieczeństwa użyt-

kownika. Z tego powodu należy prze-
kazać zużyty produkt w stanie nie-
otwartym do punktu zbiórki, który
zadba o właściwą utylizację produktu
oraz zawartego w nim akumulatora.

Dane techniczne

Model:                                      393 605

Zasilacz sieciowy

     Model:                                RKGSDC2650500

     Wejście:                              100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A

     Wyjście:                              26,5 V 500 mA 

     Klasa ochrony:                  II  

Akumulator
     Typ:                                     litowo-jonowy
     Model:                                VC812 6SIP
     Napięcie, pojemność:       22,2 V , 2200 mAh 
     Moduł akumulatorowy:     6 x 3,7 V , 2200 mAh
     Czas ładowania:                ok. 4,5 h
     Energia znamionowa:       48,84 Wh

Odkurzacz
     Moc ssania:                        maks. 20,9 W
     Napięcie znamionowe:     22,2 V 
     Siła ssania:                        maks. 7,0 kPa
     Czas działania:                  ok. 20 minut przy maksymalnej mocy ssania

ok. 35 minut przy normalnej mocy ssania

Temperatura otoczenia:        od +10°C do +40°C

Made exclusively for:             Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo 
do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie. 
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Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Urządzenie nie działa. • Czy akumulator jest naładowany?

Zbyt mała moc ssania. • Czy pojemnik zbiorczy nie jest pełny? 

• Czy filtry nie są mocno zanieczysz-
czone?

• Czy akumulator jest wystarczająco
naładowany?

Kurz wydostaje się z odkurzacza. • Czy pojemnik zbiorczy nie jest pełny? 

• Czy pojemnik zbiorczy jest prawid-
łowo założony w urządzeniu? 

Wałek szczotkowy w ssawce podło-
gowej nie obraca się.

• Czy ssawka podłogowa jest prawid-
łowo założona? 

• Czy wałek szczotkowy jest mocno
zanieczyszczony? 



Gwarancja

Udzielamy 3-letniej gwarancji od daty zakupu.

Ten produkt został wyprodukowany
zgodnie z najnowszą  technologią
produkcji i poddany  precyzyjnej
kontroli jakości.  Gwarantujemy
niezawodność tego  produktu.

W okresie gwarancji wszystkie wady
materia łowe i produkcyjne będą
 usuwane bezpłatnie.  Warunkiem
uznania  gwarancji jest przedło żenie
dowodu zakupu  produktu w Tchibo
lub u autoryzowanego partnera
 handlowego Tchibo.  Gwarancja obo-
wiązuje na terenie Unii Europej skiej,
Szwajcarii oraz Turcji.

W przypadku stwierdzenia jakichkol-
wiek wad  produktu  prosimy najpierw
o kontakt z Linią Obsługi Klienta.
Nasi pracownicy Linii Obsługi Klienta
chętnie pomogą i omówią z Państwem
dalszy sposób  postępowania.

 Gwarancją nie są objęte szkody
powstałe wskutek nieprawidłowej
obsłu gi produktu, a także części
ulegające zużyciu i materiały
eksploatacyjne. Części te można
zamówić  telefonicznie pod podanym
w tej gwarancji numerem  telefonu.

Naprawy sprzętu niepodlegające
gwarancji można zlecić odpłatnie
w Centrum Serwisu Tchibo (cena
 odpowiada naliczanym  indywidual nie
kosztom własnym).

Gwarancja ta nie ogranicza praw
 wynikających z ustawowej rękojmi. 

Imię i nazwisko                      

Ulica, numer

Kod pocztowy, miejscowość              

Kraj       

Tel. (w ciągu dnia)

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Jeżeli usterka nie jest
objęta  gwarancją:
(zakreślić)

Proszę o zwrot
 artykułu bez
 naprawy.

Proszę o osza -
cowanie kosztów
naprawy, jeżeli
przekroczą one
kwotę 65 zł.



Opis usterki

Data zakupu                          Data/Podpis

Kupon serwisowy

Prosimy wypełnić kupon drukowanymi  literami i dołączyć go do produktu.

Numer artykułu: 393 605

Numer artykułu: 393 605

Polska

801 655 113
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów  komórkowych wg taryfy danego operatora) 

od poniedziałku do niedzieli 
w godz. 08.00 - 22.00
e-mail: service@tchibo.pl

W przypadku pytań dotyczących  naszych  produktów prosimy  o podanie numeru
artykułu.

Aby uzyskać dodatkowe  infor macje o produkcie, zamówić akcesoria
lub zapytać o nasz serwis  gwarancyjny,  prosimy o kontakt  telefoniczny
z Linią Obsługi Klienta.
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