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LEATHERMAN BOND® 

VAROVANÍ: 
produkt obsahuje 

velmi ostré 
čepele a hroty - 

nebezpečí 
poranění.  

 
 
 
 
 
 
Zaregistruj svého 
LEATHERMANA a 

získáš záruku na 25 let! 
1) CZ: Na obalu produktu Leatherman najdeš samolepku „100% ORIGINÁL“ s unikátním desetimístným registračním kódem. Připrav si tento 
kód. 
SK: Na obale produktu Leatherman nájdeš samolepku „100% ORIGINÁL“ s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento 
kód 
2) Jdi na www.leatherman.cz/stranky/registrace.  
Choď na www.leatherman.sk/stranky/registracia. 
 Vzorový kód, nevyplňujte!   
3) CZ: Vyplň formulář o registraci, včetně              
registračního kódu. Zaškrtnutím potvrď souhlas 
s podmínkami registrace.  
Před odesláním zkontroluj správnost e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.  
SK: Vyplň formulár o registrácii, vrátane registračního kódu.  Zaškrtnutím potvrď súhlas s podmienkami registrácie. Pred odosláním 
skontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.  
4) CZ: Do e-mailové schránky ti obratem přijde záruční list,který uschovej pro případné uplatnění prodloužené záruky 25 let. Pokud se tak 
nestane, zkontroluj nevyžádanou poštu. V případě potíží kontaktuj:  reklamace@moris.cz 
SK: Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list, ktorý uschovaj pre prípadné uplatnenie predlženej záruky 25 rokov.  Ak sa tak 
nestane, skontroluj nevyžiadanú poštu. V prípade ťažkostí kontaktuj: reklamace@moris.cz 

 
 

VAROVANIE: 
produkt obsahuje 

vel'mi ostré čepele 
a hroty- 

nebezpečenstvo 
poranenia. 
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LEATHERMAN CURL® 

 

 
VAROVANÍ: produkt 
obsahuje velmi ostré 

čepele a hroty - 
nebezpečí poranění.  

 
 
 
Zaregistruj svého 
LEATHERMANA a získáš 
záruku na 25 let! 
1) CZ: Na obalu produktu 
Leatherman najdeš 
samolepku „100% 

ORIGINÁL“ s unikátním desetimístným registračním kódem. Připrav si tento kód. 
SK: Na obale produktu Leatherman nájdeš samolepku „100% ORIGINÁL“ s unikátnym desaťmiestnym registračným kódom. Priprav si tento 
kód 
2) Jdi na www.leatherman.cz/stranky/registrace.  
Choď na www.leatherman.sk/stranky/registracia. 
 Vzorový kód, nevyplňujte!   
3) CZ: Vyplň formulář o registraci, včetně              
registračního kódu. Zaškrtnutím potvrď souhlas 
s podmínkami registrace.  
Před odesláním zkontroluj správnost e-mailové adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.  
SK: Vyplň formulár o registrácii, vrátane registračního kódu.  Zaškrtnutím potvrď súhlas s podmienkami registrácie. Pred odosláním 
skontroluj správnosť svojej e-mailovej adresy, registračního kódu a typu registrovaného produktu.  
4) CZ: Do e-mailové schránky ti obratem přijde záruční list,který uschovej pro případné uplatnění prodloužené záruky 25 let. Pokud se tak 
nestane, zkontroluj nevyžádanou poštu. V případě potíží kontaktuj:  reklamace@moris.cz 
SK: Do e-mailovej schránky ti obratom príde záručný list, ktorý uschovaj pre prípadné uplatnenie predlženej záruky 25 rokov.  Ak sa tak 
nestane, skontroluj nevyžiadanú poštu. V prípade ťažkostí kontaktuj: reklamace@moris.cz 

  
 
 
VAROVANIE: 
produkt obsahuje 
vel'mi ostré čepele 
a hroty- 
nebezpečenstvo 
poranenia. 
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