T Y Y T Y VÄISY YSTAK UU TARJOUS
PARI LIGHT -TUOT TEESTA Y KSIT Y ISASIAK K A ALLE
Rekisteröimällä PARI light tuotteen ensimmäisen ostokerran saat ostamallesi ensimmäiselle PARI light
kannulle tyytyväisyystakuun. Jos olet vähintään 12kk kestäneen käyttöjakson jälkeen tyytymätön PARI
light tuotteeseen, palautamme tuotteen ostohinnan takaisin asianmukaisen reklamointikäsittelyn jälkeen.
Reklamaatiokäsittelyssä myyjä varaa oikeuden kuulla tuotteen käyttäjän kokemukset tuotteesta. Takuun
ehdot sekä sen rekisteröinnin ohjeet ovat alla. Täyttämällä rekisteröintilomakkeen huolellisesti nopeutat
mahdollisen reklamaation käsittelyä ja nopeutat ostohinnan palauttamista.

TAKUUN REKISTERÖINTI
Rekisteröi ostamasi PARI light takuunalaiseksi seuraavasti:
1. Täytä sivulla kaksi oleva lomake huolellisesti laskun saavuttua.
2. Tulosta, allekirjoita ja postita se osoitteeseen Turun Pari Oy, Käkisuonkuja 2, 21380 Aura.

TAKUUN EHDOT
Takuu on voimassa 18 kuukautta ostohetkestä, kun alla olevat takuun myöntämisen ehtona olevat ehdot
täyttyvät:
1.	PARI light polttoöljyn lisäainetta on käytetty säännöllisesti käyttöohjeen mukaan vähintään 12 kuukauden
ajan, jotta vertailu aiempaan öljynkulutukseen on mahdollista suorittaa.
2.	Olet kerännyt vertailua varten aiempaa öljyn ostotilaushistoriaa vähintään kolmen aikaisemman vuoden
ajalta sekä olet vertaillut öljytoimitusten yhteen laskettuja tilavuuksia ennen ja jälkeen PARI lightin
käyttöönottoa ja luovutat nämä tiedot kirjallisesti myyjän käyttöön mahdollisen reklamaation yhteydessä,
kuittien/rahtikirjojen avulla todentaen.
3.	Asiakkaan öljysäiliö on määräaikaishuollettu / -tarkastettu viimeisen viiden vuoden aikana ja tästä on
esittää dokumentaatio.

TAKUUN KÄYTTÄMINEN TYYTYMÄTTÖMYYSTILANTEESSA
Jos olet tyytymätön PARI light tuotteeseen ilmoita siitä meille vapaamuotoisella reklamaatiolla. Reklamaation
käsittelemiseksi on siitä selvittävä seuraavat tiedot:
- Nimenne ja puhelinnumeronne
- Laskun numero jota reklamaatio koskee.
-	
A iempi öljynkulutus vuodessa sekä vertailujaksolla toteutunut öljyn kulutus sekä käytetty PARI lightin
määrä sekä vakuutuksesi siitä, että olet käyttänyt PARI light tuotetta oikeassa annostelusuhteessa
säännöllisesti vähintään 12 kk käyttöjakson ajan.
Olemme reklamaationne pohjalta yhteydessä teihin. Kun olemme yhdessä käsitelleet reklamaation ja olette
sen jälkeen edelleen tyytymätön, palautamme teille tuotteen hinnan.
Postita kirjoittamasi reklamaatio osoitteeseen
Turun Pari Oy
Käkisuonkuja 2
21380 Aura
Otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian.
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T Y Y T Y VÄISY YSTAK UUN REK ISTERÖINTILOMAK E
PARI LIGHT -TUOT TEESTA Y KSIT Y ISASIAK K A ALLE
Nimi:
Postiosoite:
Puhelinnumero:
Laskun numero:
PARI lightin käyttökohteen osoite:
PARI lightin käyttöönoton päivämäärä:
Lyhyt kuvaus käyttöönottotavasta:

Öljysäiliön merkki ja malli tai tilavuus:
Öljysäiliön täyttöaste PARI lightin käyttöönoton hetkellä:
Öljysäiliön edellinen huolto/tarkistus on tehty päivämäärällä ja sen suorittanut taho:
Öljypolttimen edellinen huolto/tarkistus/säätö on tehty päivämäärällä ja sen suorittanut taho:
Käyttökohteen aiempi öljyn vuosikulutus, mieluiten kolmen aiemman vuoden keskiarvo:
Mahdolliset vaihtoehtoiset lämmitysjärjestelmät, kuten takka, ilmalämpöpumppu, suorasähkö, jne.

Talouden vedenkulutuksen määrä vuositasolla:
Vettä käyttävien asukasmäärien muutokset vertailun aikana:

Muuta tietoa, kuten talouden lämmitystavassa tapahtuneet viimeaikaiset muutokset tai sellaisten suunnittelu:
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Päiväys			

Allekirjoitus ja nimenselvennys

