
Huoltolomake
Panasonic Powertools

Jälleenmyyjän tiedot
Yritys:

Yhteyshlö:

Osoite:

Postinro:

Puhelin:

Sähköposti:

Malli/Nimi:
Sarjanumero:

Huoltoon lähetetty 
tuotesisältö:

Vian kuvaus:

Merkitse alle suoritettavat työt huollettavalle laitteelle:
 Takuuhuolto (Liitäthän mukaan ostokuitin ja mahdollisen jatkotakuutodistuksen)

 Laskutettava huolto (Huoltoliike ilmoittaa korjauksen kustannukset)
 
Merkitse alle toivottu toimitustapa huollon jälkeen:
 Nouto huoltoliikkeestä (jälleenmyyjä ilmoittaa laitteen omistajalle huoltoliikkeen tiedot)

 Palautus suoraan jälleenmyyjälle

 Palautus suoraan laitteen omistajalle

www.panasonictools.fi

Katso ehdot kääntöpuolelta

Huollettava laite

Laitteen omistajan tiedot
Nimi:

Osoite:

Postinro:

Puhelin:

Sähköposti:



Ehdot ja huoltoon toimittaminen
Takuuaika Panasonic sähkötyökaluille on yksi (1) vuosi (12 kuukautta) tuotteen ensimmäisen loppukäyttäjän 
ostopäivästä lähtien. Takuun edellytyksenä on, että se on ostettu maahantuojan valtuuttamalta jälleenmyyjäl-
tä. Laajennettu takuu on voimassa litiumion-työkalurungolle kolme (3) vuotta (36 kuukautta), litiumioniakuille 
ja -laturille kaksi (2) vuotta (24 kuukautta) tuotteen ostopäivästä. Takuuaika koskee vain alkuperäistä ostajaa. 
Jotta Laajennettu takuu on voimassa, se täytyy aktivoida rekisteröimällä tuote internet-sivulla 30 päivän si-
sällä ostopäivästä (https://www.panasonic-powertools.eu/en/construction/registration.htm). Katso tarkemmat 
laajennetun takuun ehdot: https://www.panasonic-powertools.eu/powertools/en/downloads/extended_gua-
rantee_powertools_fi.pdf.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet, ei luonnollisesta kulumasta tai virheellisestä käytöstä johtuvia  
vaurioita. Takuuhuollon yhteyteen tulee toimittaa mukaan ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä ja -paikka. Mu-
kaan tulee toimittaa myös mahdollinen jatkotakuutodistus. Takuu raukeaa, jos joku muu, kuin maahantuojan 
valtuuttama huoltoliike on avannut tai purkanut laitteen tai jos laitetta on käytetty käyttöohjeiden- tai tarkoituk-
sen vastaisesti, siihen sopimattomilla lisävarusteilla, tai jos sitä on ylikuormitettu.

Toimittakaa huollettava laite valitsemaanne viralliseen huoltoliikkeeseen*
(*Laitteen omistaja (kuluttaja-asiakas) voitte toimittaa tuotteen jälleenmyyjälle, jolta ostitte laitteen)

Laitehuolto Tevico / Vasarakatu 22, 40320 Jyväskylä   +358 400 537 764

Huoltoliike Tuominen / Tuotekatu 12, 21200 Raisio +358 (0)2 2512 311

Oulun Testikuva / Maaniitynkuja 9, 90410 Oulu  +358 (0)10 229 6060 
            
Alppilan Sähkö / Valuraudantie 11, 00700 Helsinki           +358 40 547 7272

Laitteen kierrätys järjestetään Panasonicin toimesta, mikäli sitä ei voida korjata. Palautamme korjauskelvot-
toman laitteen erikseen pyydettäessä. Tällöin veloitamme toimituskulut ja kustannusarvioon liittyvät kulut. 
Mikäli huollettava laite ei ole tehdastakuun tai pidennetyn takuun alainen, veloitamme huoltokulujen lisäksi 
myös toimituskulut. Mikäli huoltoon tulleessa laitteessa ei toimiteta mukana huoltolomaketta, ostokuittia ja 
mahdollista jatkotakuutodistusta, laitetta ei oteta huoltoon ja se postitetaan automaattisesti takaisin lähettä-
jälle. Lähetys- ja rahtikulut veloitetaan.

Paikka ja aika:     

Allekirjoitus ja nimenselvennys   

www.panasonictools.fiVersio 20/10/2021. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Täytä ja tulosta tämä lomake ja lähetä se palautettavan laitteen, ostokuitin sekä mahdollisen 
laajennetun takuun todistuksen kanssa jälleenmyyjälle / huoltoliikkeeseen. 

https://www.panasonic-powertools.eu/en/construction/registration.htm
 https://www.panasonic-powertools.eu/powertools/en/downloads/extended_guarantee_powertools_fi.pdf.
 https://www.panasonic-powertools.eu/powertools/en/downloads/extended_guarantee_powertools_fi.pdf.
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