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Toivomme, että olet tyytyväinen toimintaamme ja tuotteisiimme. Jos kuitenkin on sattunut virhe, niin 
alla on toimintaohje kuinka toimia virhetilanteessa. 

Reklamaatiot 

a) Kaikki tilaukseen tai toimitukseen liittyvät reklamaatiot pyydämme ilmoittamaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tilauksen 
vastaanottamisesta osoitteeseen:  sales@tukku-immonen.com tai soittamaan  050 337 7365  (ma-pe 10.00 - 15.00). 

b) Kaikki tuotteisiin liittyvät reklamaatiot pyydämme ilmoittamaan välittömästi kun virhe on havaittu.  
 
 

Reklamaatio-oikeus 
 
Mikäli tuotteessa on valmistus- tai materiaalivirhe, joka ilmenee 14 päivän palautusoikeuden jälkeen, pyydämme ottamaan yhteyttä 
asiakaspalveluumme. Otamme vastuun tuotteen virheestä, joka on ollut tuotteessa jo luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi 
myöhemmin. Asiakkaan on ilmoitettava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt havaita 
se. Reklamaatio-oikeus koskee ainoastaan valmistus- ja materiaalivirheitä, Tukku-Immonen Oy ei vastaa tuotteen normaalista 
kulumisesta, virheellisestä käsittelystä tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä johtuvista vahingoista. Tukku-Immonen Oy:n lainmukainen 
vastuu virheistä määräytyy kuluttajansuojalain 5. luvun säännösten mukaan. 
 
 
Pyydämme ilmoituksessanne ystävällisesti ilmoittamaan: 

 Palautuksen syyn (esim. vioittunut tai väärä tuote) 

 Tilaajan tunnistetiedot (nimi / tilausnumero) 

 Haluatteko vain palauttaa tuotteen ja saada rahat takaisin tilille vai toivotteko, että lähetämme vastaavan tuotteen vioittuneen tai 
väärän tuotteen tilalle (ja hyvitämme mahd. erotuksen). 

 Rahojen palautusta varten pyydämme ilmoittamaan tilinumeron. 
 
 
 

Toimintaohje 
 
Mikäli havaitset lähetyksessä tai tuotteessa virheen, pyydämme toimimaan seuraavasti: 
 
 

1. Ilmoita virheestä Tukku-Immonen Oy:lle (sales@tukku-immonen.com tai puhelimitse 050 337 7365 (ma-pe 10.00 – 15.00) 
 

2. Täytä tuotepalautus- / vaihtolomake. 
 

3. Pakkaa tuotteet huolellisesti ja liitä tuotepalautus-/vaihtolomake mukaan pakkaukseen 
 

4. Vie pakkaus postiin 
 

5. Täytä postin asiakaspalautus-osoitekortti. Kirjoita vastaanottajan osoitteeksi: 
 
Tukku-Immonen Oy 
Koneistajantie 4 
06450 PORVOO 
 

Merkitse korttiin myös käytettävä asiakaspalautustunnus: 603144 

  
6. Asiakaspalautuksen toimitusmuotona on käytettävä pakettia, jotta lähetykselle saadaan seurantatunnus. 

 

7. Pyydä postista kuitti asiakaspalautuksesta.       
 
 
 

Asiakaspalautus on maksuton. 
      Käännä >> 

Tuotepalautus-/vaihtolomake                        
kääntöpuolella 

http://www.tukku-immonen.com/
mailto:sales@tukku-immonen.com
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Tuotepalautus- / vaihtolomake 
Käytä tätä lomaketta mikäli vastaanottamassasi toimituksessa tai tuotteessa on virhe. 
 
Tukku-Immonen Oy puh. 050 337 7365  asiakaspalvelu avoinna arkisin klo 10.00 – 15.00. 
Koneistajantie 4  sähköposti: sales@tukku-immonen.com 
06450 PORVOO 
 
Asiakaspalautustunnus: 603144 
 

Nimi: Yht.tiedot (puh. tai email): 
 

 
Tilausnumero: Tilinumero (IBAN-muodossa): 

 

 
Kuvaus virheestä tilauksessa tai toimituksessa: 

 

 Vaihto = tuote vaihdetaan uuteen samanlaiseen. 

 Palautus = asiakas palauttaa tuotteen ja rahat maksetaan takaisin asiakkaan tilille. 

Tuotenro Nimike                       
(esim. 601001) (esim. Key-Bak kevlar-vaijeri/palohaka) 
Tuotenro. Nimike: Määrä Vaihto Palautus 

Palautuksen / vaihdon syy: 
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