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ME AUTAMME 
SINUA

TOIMITUS & ASENNUS 
Voimme toimittaa ja asentaa uudet tuotteesi 
sekä toimittaa vanhat laitteesi asianmukaiseen 
kierrätykseen. Pidämme sinut ajantasalla tuotteen 
ostosta sen toimitukseen asti. Soitamme sinulle 
toimituspäivänä viimeistään 60 minuuttia ennen 
tuotteen toimitusta. 

 

KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNUS  
& PÄIVITYS
Voimme asentaa uudet elektroniikkalaitteesi 
käyttövalmiiksi, omilla henkilökohtaisilla asetuksillasi 
päivitettyinä. Voimme siirtää vanhaan puhelimeesi
tallennetut puhelinnumerot uuteen puhelimeen, tai 
asentaa tietokoneelle haluamasi ohjelmistot. Laitteesi 
ovat siis käyttövalmiita heti alusta alkaen. 

 

TUKI & OHJAUS
Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on tänä päivänä 
enemmän kuin koskaan ennen. Voimme auttaa sinua 
hyödyntämään tuotteittesi kaikkia ominaisuuksia sekä 
opastaa sinua ongelmissasi, joko myymälässämme, 
kotonasi, toimistossa tai matkalla ollessasi.

 

Turva & Huolto
Älä menetä tärkeitä muistojasi tai tiedostojasi. 
Voimme auttaa sinua suojaamaan digitaaliset tietosi ja 
turvaamaan laitteesi. Vai onko jotain jo mennyt pieleen? 
Älä vielä menetä toivoa! Kysy meiltä osaisimmeko 
auttaa.



4 gigantti.fi 

kodin pienlaitteille

Happy CARE -tuotevakuutus Kodin pienlaitteille 
 
Happy CARE -tuotevakuutus Kodin pienlaitteille 
vakuuttaa Gigantista ostetun tuotteesi vahinkojen 
varalta. 
 
Happy CARE -tuotevakuutus tarjoaa lisäturvaa 
valmistajan virhevastuun jatkeeksi. 

Happy CARE -tuotevakuutus korvaa hajonneen 
tuotteesi ilman omavastuuta tai ikävähennyksiä.

Happy CARE -tuotevakuutus kattaa:

• Tuotteen rikkoutuminen äkillisen ja 
odottamattoman vahinkotapahtuman 
seurauksena, kuten esimerkiksi tippuminen, 
nestevaurio tai salamanisku.

• Toimintahäiriöt takuu- ja myyjän 
virhevastuuajan päätyttyä.

• Muut laitteen fyysiset vauriot, jotka vaikuttavat 
laitteen toimivuuteen.

 
Happy CARE -tuotevakuutus ei kata:

• Vahinkoja, jotka aiheutuvat tai ovat seurausta 
kulumisesta, virheellisestä asennuksesta 
tai jostain muusta vauriosta, joka ei vaikuta 
tuotteen toimivuuteen.

• Kulutustarvikkeita, kuten akkuja, paristoja, 
lamppuja, filmiä, tulostuspäitä tai 
mustepatruunoita.

• Seurannaisvahinkoja, eli vakuutetun laitteen 
aiheuttamia vahinkoja.

• Tuotteen katoamista tai varkautta. 

Tuoteturva
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Lisätietoja 

Lainsäädäntö:  
Tähän vakuutukseen sovelletaan 
vakuutussopimuslakia (28.6.1994/543) sekä muuta 
Suomen lainsäädäntöä. Henkilötietojasi käsitellään 
EU:n tietosuoja-asetuksen ja täydentävän 
ruotsalaisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Katso henkilötietojen käsittelyä koskevat täydelliset 
tiedot Modernan tietosuojakäytännöstä osoitteesta 
www.happycare.fi/GDPR  

Vakuutuksen perumisoikeus:  
Jos et ole tyytyväinen Happy CARE 
-tuotevakuutukseen, sinulla on täysi 50 päivän 
perumisoikeus.  
 
Tietoa vakuutusyhtiöstä 
Moderna Försäkringar on yksi johtavista 
Pohjoismaiden tuotevakuutusten tarjoajista. 
Yrityksen pitkä kokemus vakuutusalalta 
yhdistettynä laajaan huoltoverkostoon mahdollistaa 
parhaat mahdolliset turva-, vakuutus ja 
huoltopalvelut. 

Vakuutuksen tarjoaa Moderna Försäkringar, 
Y-tunnus 516403-8662 sivuliike yhtiölle Tryg 
Forsikring A/S, Y-tunnus 24260666



6 gigantti.fi 

NÄin Happy CARE 
-tuotevakuutus 
toimii
1. Happy CARE -tuotevakuutuksen voit ainoastaan  
    hankkia Gigantista vakuutettavan tuotteen oston  
    yhteydessä. 
 
2. Happy CARE -tuotevakuutus on voimassa 12  
    kuukautta tuotteen ostopäivästä lähtien.

3. Happy CARE -tuotevakuutus on tuotekohtainen  
    ja koskee ainoastaan ostokuitissa vakuutetuksi   
    merkittyä tuotetta.

4. Vakuutuskorvauksen saamiseksi sinun on  
    pystyttävä esittämään ostokuitti, josta selviää,  
    että tuote on vakuutettu.  
 
5. Voidaksemme korvata vahingon, viallinen tuote  
    tulee palauttaa liikkeeseen.

6. Viallinen tuote korvataan ensisijaisesti  
    samanlaisella tuotteella. Mikäli tuote on  
    poistunut tuotevalikoimasta, se korvataan  
    vastaavalla saman hintaisella tuotteella.  
    Korvauksen määrä ei koskaan ylitä alkuperäisen  
    tuotteen ostohintaa.

Lue lisää Happy CARE Kodin pienlaitteille 
-vakuutuksesta osoitteessa www.happycare.fi
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