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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.

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

Kodin pienlaitteille

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

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

3. Vakuutuskorvauksen saamiseksi sinun on pystyttävä 
esittämään ostokuitti, josta selviää, että tuote on 
vakuutettu. 

4. Voidaksemme korvata vahingon, viallinen tuote tulee 
palauttaa liikkeeseen.

5. 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

LISÄTIETOA 
WWW.GIGANTTI.FI 
SOITA  020 321 321

NÄIN HAPPY CARE  
-tuotevakuutus toimii
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RAHOITUS
Tarjoamme joustavia 

rahoitusratkaisuja. Voit halutessasi 
maksaa ostoksesi myöhemmin tai 
jakaa sen sopiviin kuukausieriin.*

TUOTETURVA
Käytä tuotettasi ilman huolia. 
Jos vahinko sattuu tai laitteesi 

hajoaa, saat meiltä apua.

KÄYTTÖVALMIIKSI ASENNUS
Tee uuden laitteen käyttöönotosta 

helppoa. Anna meidän tehdä 
asennus puolestasi. 

ASENNUS
Välty ongelmilta eri  

asennusvaiheissa ja anna meidän 
hoitaa asennustyö puolestasi.

TUKIPALVELUT
Tarjoamme tuotetukea 

myymälöissämme, puhelimitse 
sekä etäohjauksella. Saat meiltä 

apua aina kun sitä tarvitset.

TOIMITUS
Toimitamme uuden laitteen kotiisi. 
Viemme samalla vanhan laitteen 

mukanamme kierrätykseen.

*Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka todellinen vuosikorko laskettuna 1500 euron käytössä olevalle luottosaldolle 
on 24,28 % ja maksettava kokonaismäärä 1684,08 euroa. Laskennassa on otettu huomioon kuukausimaksu, 
joka on 0,01 % luottorajasta päivää kohden, 4,56 euroa kuukaudessa, kuitenkin enintään 150 euroa vuodessa ja 
nimelliskorko 15,56 % (8/2019). Todellisen vuosikoron laskennassa oletetaan, että luotto myönnetään vuodeksi 
ensimmäisestä nostosta, jäljellä oleva luoton pääoma ja luottokustannukset tulevat viimeisellä maksuerällä 
kokonaan maksetuiksi, luotto maksetaan takaisin 12 saman määräisenä 140,34 euron kuukausieränä ja, että 
luottokustannukset otetaan huomioon nostojen ja pääoman takaisinmaksujen mukaisesti luottosopimuksessa 
sovitulla tavalla. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj,  Itämerenkatu 11-13, Helsinki.


