
SÄÄNNÖT JA EDUN 
TAKAISINMAKSU:
1.  Osta Raymarine kaikuluotain Dragonfly 5Pro - hyvity 50€, 

Dragonfly 6 - hyvitys 75€, Dragonfly 7 - hyvitys 100€ tai 
a78 - hyvitys 125€ Suomalaiselta jälleenmyyjältä 1.9.2015 - 
31.10.2015 välisenä aikana.

2.  Tulosta ja täytä huolellisesti alla oleva kaavake.
3. Palauta 30 päivän sisällä alla listatut, osoitteeseen:

Raymarine Finland
Suomalaistentie 1-3
02270 Espoo

• Päivätty kopio uuden Raymarine kaikuluotaimen ostokuitista
• Uuden Raymarine kaikuluotaimen viivakoodi paketista
• Huolellisesti täytetty Hyvityslomake ja vanha kaikuluotain

www.raymarine.fi
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VAIHDA
VANHA KAIKULUOTAIMESI
UUTEEN RAYMARINE
KAIKULUOTAIMEEN

PALAUTAMME JOPA 
125€ TILILLESI



1. Jotta saisitte hyvityksen ostaessanne uuden Raymarine 
kaikuluotaimen teidän tulisi:

 
a) Palauttaa vanha kaikuluotain kampanja-ajan puitteissa.
b) Täyttää alkuperäinen hyvityslomake sekä allekirjoittaa se.
c) Postittaa lomake sekä

(i)  kopio kuitista, josta käy ilmi että olette ostaneet uuden 
tuotteen kampanja ajan puitteissa;

(ii)  vanha kaikuluotain
(iii)  täydellisesti täytetty takuukortti/todiste (sisältäen 

sarjanumeron) osoitteeseen, jonka löydätte pykälästä 
kolme (3).

2.  Täytetty hyvityslomake, alkuperäinen ostokuitti sekä täydellisesti 
täytetty takuukortti/todistus toimii hakemuksenanne.

 HAKEMUKENNE TULEE OLLA POSTITETTU (LEIMATTU) VIIMEISTÄÄN 
31.10.2015, JOTTA OLETTE OIKEUTETTU SAAMAAN HYVITYKSEN. 
LÄHETYKSET JOTKA OVAT POSTILEIMATTU TÄMÄN PÄIVÄMÄÄRÄN 
JÄLKEEN HYLÄTÄÄN.

3.  Postittakaa hakemuksenne osoitteeseen:
 
 Raymarine Finland
 Suomalaistentie 1-3
 02270 Espoo

4.  Yleiset ehdot.
 Hyvityskampanja on ainoastaan voimassa asiakkaille jotka ostavat 

kampanjaan kuuluvan tuotteen Suomalaiselta jälleenmyyjältä.

5.  Tätä tarjousta ei voida yhdistää muihin Raymarine tarjouksiin.

6.  Ainoastaan uudet Raymarine kaikuluotaimet kuuluvat kampanjan 
piiriin. Ei tuotannossa olevat tuotteet, käytetyt tuotteet, uudelleen 
valmistetut tuotteet, uudistetut tuottet sekä tuotteet jotka ostetaan 

internetin huutokauppasivuilta eivät kuulu kampanjan piiriin.

7.  Hyvityskampanja koskee Raymarine kaikuluotaimia, jotka ostetaan 
itsenäisinä tuotteina. Kampanja ei koske tuotteita, jotka ovat osa 
valmista pakettia. 

8.  Vain yksi vanha tuote hyvitetään yhtä uutta tuotetta vastaan.

9.  Keskeneräiset (myös hakemukset joissa puutteellinen takuukortti/
todistus), lukukelvottomat sekä muutetut hakemukset katsotaan 
mitätöidyiksi. Raymarine ei ole vastuussa keskeneräisistä 
hakemuksista, hakemuksista jotka ovat hukkuneet, tuhoutuneet tai 
viivästyneet postissa.

10.  Ymmärrätte että osallistumisenne kyseiseen kampanjaan ei aseta 
Raymarinea vastuuseen mistään muusta kuin hyvityksestä sellaisista 
laitteista jotka kuuluvat kampanjan piiriin. HUOM, Raymarine ei ole 
vastuussa mistään välillisistä vahingoista.

11.  Jos kampanjan piiriin kuuluva tuote palautetaan oston jälkeen tämä 
ei ole oikeutettu hyvitykseen. Jo maksettu hyvitys tullaan perimään 
takaisin.

12.  Hakemuksen käsittelyaika on noin 6 viikkoa.

13.  Lähettämällä hakemuksen, hakija on lukenut ehdot ja hyväksynyt ne.

14.  Raymarine tallentaa yhteystietonne, jotta hakemuksenne voidaan 
käsitellä.

Kampanjan järjestää:

Raymarine UK Limited,
Cartwright Drive, Segensworth, Fareham,  
Hampshire PO15 5RJ, UK
Tel: +44 (0)1329 246700
www.raymarine.com

HYVITYSKAMPANJAN EHDOT

HYVITYSLOMAKE

Tuote:

Nimi: Puhelinnumero:

Osoite:

Pankkitiedot:

Pankin nimi:

BIC tunnus:

Postinumero: IBAN Tilinumero:

Sähköposti:*

* Raymarine tallentaa yhteystietonne jotta hakemus voidaan käsitellä .  Haluan saada tietoja Raymarine tuotteista ja palveluista 
sähköpostitse.  En halua tietoja sähköpostitse.


