
 

  

Toshiban laatutakuukampanjan ehdot ja rajoitukset
 

("Kampanjan ehdot") 

Me Toshiballa toivomme, että Sinulla on paljon hyötyä Toshiba-kannettavastasi. Toshiba tarjoaa Sinulle mahdollisuuden vaatia 

takaisin kannettavasi ostohinta*, jos siinä ilmenee tekninen vika 2 vuoden takuuajan kuluessa, mikäli ostoksesi täyttää seuraavat 

ehdot (huomaa, että jos haluat pidennetyn takuun, se on hankittava ja rekisteröitävä samalla kertaa kun ostat kannettavan 

tietokoneen). 

Tarjous on voimassa 1.1.2008 - 31.3.2008.

 

Viimeinen rekisteröintipäivä on 7.4.2008.

 

Tarjous rajoitetaan yhteen palautukseen kannettavaa tietokonetta kohden. Rekisteröitävien ja kampanjan ehdot täyttävien 

kannettavien lukumäärää ei kuitenkaan rajoiteta, kunhan ostetut tuotteet täyttävät kampanjan ehdot. 

Vaihdossa annetut kannettavat eivät kuulu tämän kampanjan piiriin, eivätkä myöskään sellaisiin kannettaviin tehdyt korjaukset, 

joista on jo vaadittu korvausta. 

Tarjous koskee ainoastaan:

 

a: Toshiba Satellite Pro sarjan kannettavat -> poislukien Satellite Pro L40 mallit 

b: Toshiba Tecra sarjan kannettavat  

c:Toshiba Portégé sarjan kannettavat 

Tuotteita ei sisällytetä kampanjaan, jos niitä on korjattu tai niihin on tehty muutoksia.

 

Päästäksesi mukaan kampanjaan Sinun tulee tehdä seuraavat vaiheet sen jälkeen, kun olet vastaanottanut Toshiba-

kannettavan, jotta voimme palauttaa Sinulle kannettavan Toshiba-tietokoneesi ostohinnan*, mikäli kannettavassa tietokoneessasi 



ilmenee tekninen vika, joka on Toshiban valtuuttaman huoltopalvelun korjattavissa (tai vaihdettavissa, jos vikaa ei voida korjata). 

1. Rekisteröiminen

 

� Voit ostaa Toshiba-kannettavan kirjautumalla Toshiban kotisivuille osoitteessa www.toshiba.fi, soittamalla numeroon +358 9 

2510 7275 tai ottamalla yhteyden paikalliseen Toshiba-jälleenmyyjään.  
� Voit rekisteröityä kampanjaan seitsemän päivän kuluessa ostopäivästä kirjautumalla Toshiban kotisivuille 

www.rewardpromotions.com ja napsauttamalla oman maasi lippukuvaketta (tai tarvittaessa englanninkielistä linkkiä).  
� Huomaa, että normaali takuun rekisteröiminen ei yksinään riitä täyttämään kampanjan ehtoja.  
� Rekisteröi Toshiba-kannettavasi täydentämällä kotisivuilla oleva rekisteröintilomake ja tulosta sen jälkeen laatutakuun 

rekisteröintitodistus. Huom. Tämä lomake ei ole sama kuin normaali takuun rekisteröintilomake; normaalia takuutodistusta ei 

hyväksytä kampanjaan ilman laatutakuun rekisteröintitodistusta.  
� Ennen kuin rekisteröidyt, varmista, että Toshiba-kannettavaltasi voi tulostaa, sillä et voi pyytää rahojasi takaisin 

ilman rekisteröitymisen yhteydessä tulostettavaa alkuperäistä laatutakuun rekisteröintitodistusta.  

2. Rahojen vaatiminen takaisin

 

� Jos olet itse rekisteröinyt Toshiba-kannettavasi seitsemän päivän kuluessa ostopäivästä ja tuotteeseen tulee kahden vuoden 

kuluessa (tietyillä malleilla kolmen vuoden kuluessa) ostopäivästä tekninen vika, joka on Toshiban tai Toshiban valtuuttaman 

huoltopalvelun korjattavissa (tai vaihdettavissa, mikäli kannettavaa ei voida korjata), voit vaatia ostohinnan* takaisin 

toimittamalla seuraavat tiedot: 

� Laatutakuun rekisteröintitodistus, jonka tulostit rekisteröinnin yhteydessä kotisivuilta. 
 

� Alkuperäinen ostotodistus, josta näkyy selvästi, että uusi Toshiba-kannettava on ostettu kampanjan 

voimassaoloaikana 1.1.2008 - 1.3.2008 (tämä palautetaan sinulle ostohinnan palautuksen yhteydessä).  
� Korjaus- tai vaihtokuitti valtuutetulta Toshiba-laitteiden huoltopalvelulta. 

Lähetä hakemus tähän osoitteeseen:

 

Toshiba Laptop Offer, Dept. No. TN5609, PO Box 7172, Milton Keynes, England, MK14 6WG.

 

Vastaanotettuaan hakemuksesi ja todettuaan sen päteväksi Toshiban edustaja ottaa Sinuun yhteyttä ja pyytää pankkitietojasi 
rahojen palauttamiseksi. 

* Ostohinnalla tarkoitetaan sitä hintaa, joka on maksettu Toshiba-kannettavasta. Hinta ei sisällä kuljetuskustannuksia eikä mitään 



Toshiba-kannettavan mukana ostettuja lisävarusteita tai muita sovelluksia. ALV-maksu vähennetään yritysten tekemistä 
rekisteröinneistä. 

Kutakin ostettua kannettavaa kohden annetaan vain yksi palautus. Vaihdossa annetut kannettavat eivät kuulu tämän kampanjan 
piiriin, eivätkä myöskään sellaisiin kannettaviin tehdyt korjaukset, joista on jo vaadittu korvausta. 

Toshiba-kannettavia ei sisällytetä kampanjaan, jos niitä on korjattu tai niihin on tehty muutoksia.

 

Tarjous koskee ainoastaan Toshiban kannettavia tietokoneita, ei sen lisävarusteita tai ohjelmia.

 

Rahat takaisin -kampanja ei koske sellaisia Toshiban kannettavia tietokoneita, joita loppukäyttäjä on vahingoittanut tai joissa on 
jokin muu kuin teknisenä pidettävä vika. 

Sellaiset Toshiban kannettavat tietokoneet, jotka poistetaan myynnistä, eivät kuulu tämän kampanjan piiriin.

 

Toshiban laatutakuukampanjan ehdot ja rajoitukset

 

1. Tämä kampanja ei ole avoinna Toshiban henkilökunnalle, Toshiban valtuuttamalle jälleenmyyjälle tai jakelukanavalle, 
kyseisten tahojen työntekijöille tai perheenjäsenille tai kenellekään sellaiselle henkilölle, joka ammattinsa puolesta on 
tekemisissä kampanjan kanssa.  Jos Toshiba-kannettavat on ostettu korjattuina tai muutettuina, niitä ei sisällytetä 
kampanjaan. Tämä kampanja ei koske Toshiban lisäohjelmia tai lisävarusteita. Kampanjan ehdot täyttävistä kannettavista 
on luettelo osoitteessa www.rewardpromotions.com.  

2. Tämä kampanja on suunnattu Tanskassa, Färsaarilla, Suomessa, Grönlannissa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa asuville 

henkilöille.  
3. Kaikkien rekisteröintien on saavuttava perille viimeistään 7.4.2008.  
4. Voit osallistua kampanjaan toimittamalla seuraavat asiakirjat:  
5. Ostotodistuksen, rekisteröintitodistusten ja korjaus- tai vaihtokuittien valokopioita ei hyväksytä.  
6. Ostotodistus palautetaan Sinulle edellä kuvatulla tavalla. Suosittelemme, että otat itsellesi viitteeksi kopiot asiakirjoista 

ennen kuin lähetät ne.  
7. Mikäli kaikki kampanjan ehdot toteutuvat, palautusrahat lähetetään Sinulle 28 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta; 

palautuksen määrä on suurin sallittu summa kampanjatuotteen ostohinnasta.  
8. Vuokratut kannettavat eivät sisälly tähän kampanjaan, paitsi jos rekisteröinti ja palautusvaatimus tulee suoraan leasing-

yhtiöltä.  
9. Kampanja ei ole voimassa, mikäli tuote on vikaantunut ja vaihdettu ensimmäisten kahden (tietyillä malleilla kolmen) 

takuuvuoden aikana, mutta vaihtotuote vioittuu ja se halutaan vaihtaa.  
10. Lähetä kaikki hakemukset osoitteeseen: Toshiba Laptop Offer, Dept. No. TN5609, P.O. Box 7172, Milton Keynes, England, 

MK14 6WG.  



11. Jos olet alle 16-vuotias, pyydä vanhempaasi/huoltajaasi allekirjoittamaan lomake, jotta varmistetaan, että he hyväksyvät 

rahojen palauttamisen sinun käyttöösi.  
12. Ostohinta maksetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että kampanjan ehdot täyttävä tuote on ostettu kampanjan 

voimassaoloaikana 1.1.2008 - 1.3.2008 Tanskassa, Färsaarilla, Suomessa, Grönlannissa, Islannissa, Norjassa tai 

Ruotsissa.  
13. Maksu suoritetaan tilisiirtona ja sen vastaanottajaksi merkitään yrityksen nimi, jos kyse on yritysostosta, tai henkilön nimi, jos 

kyseessä on ilman ALV-rekisteriä toimiva yritys. Jos lähetät Toshiballe asianmukaisen palautusvaatimuksen, Toshiban 

edustaja ottaa Sinuun yhteyttä ja pyytää antamaan IBAN- ja SWIFT-koodit, jotka tarvitaan maksun suorittamiseen.  
14. Tarjous rajoitetaan yhteen palautukseen kannettavaa tietokonetta kohden. Vaihdossa annetut kannettavat eivät kuulu tämän 

kampanjan piiriin, eivätkä myöskään sellaisiin kannettaviin tehdyt korjaukset, joista on jo vaadittu korvausta.  
15. Rekisteröitävien ja kampanjan ehdot täyttävien kannettavien lukumäärää ei kuitenkaan rajoiteta, kunhan ostetut tuotteet 

täyttävät kampanjan ehdot.  
16. Toshiba on velvollinen korvaamaan palautusmaksun lähetyskustannukset, mutta muut palautustoimenpiteeseen liittyvät 

kustannukset ovat omalla vastuullasi. Toshiba varaa itsellään oikeuden kieltäytyä rahojen palauttamisesta, jos on syytä 

uskoa, että palautusvaatimus ei ole kampanjan ehtojen mukainen.  Tämä palautuskampanja koskee vain Tanskassa, 

Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa asuvia henkilöitä, eikä se vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.  
17. Toshiba ei voi olla vastuussa, jos palautusvaatimus on kadonnut, viivästynyt tai vaurioitunut postissa.  
18. Lähetystodistusta ei hyväksytä todistukseksi lähetyksen perille saapumisesta.  
19. Toshiba ei takaa, että kotisivujen käyttö tai sivuille kirjautuminen tapahtuu ilman virheiden aiheuttamia keskeytyksiä tai että 

sivuilla ei ole viruksia, eivätkä Toshiba tai sen lisenssinhaltijat ole millään tavalla vastuussa vahingoista, joita on aiheutunut 

tietokoneen laitteiston toimintaa haittaavista tai saastuttavista haittaohjelmista tai omaisuusvahingoista, jotka ovat seurausta 

näiden kotisivujen käytöstä.  
20. Hakemusten oikeellisuus tarkistetaan, jotta varmistetaan, että loppukäyttäjä ei ole palauttanut laitteita rekisteröinnin jälkeen 

ja ennen palautusvaatimusta. 

Markkinoija: Toshiba Information Systems UK Ltd, Toshiba Court, Weybridge Business Park, Weybridge, Surrey KT15 2UL – ikke 

send søknader til denne adressen. 

 

  Takaisin


