Gigantti ja AppleCare Services Mac-tietokoneelle
Vakuutusta koskevat tiedot sisältävä asiakirja
Yritys:

Moderna Försäkringar Ab, Ruotsissa rekisteröity
Y-tunnus 516403-8662, sivuliike yhtiölle
Tryg Forsikring A/S, Danmark,
Y-tunnus 24260666

Tuote:
Gigantti ja AppleCare Services
Mac-tietokoneelle
Vakuutusnumero:: 0416-1

Tuoteseloste antaa yleiskuvan vakuutuksen sisällöstä ja kattavuudesta sekä olennaisimmista rajoituksista. Vakuutustodiste
(ostokuitti) sekä täydelliset vakuutusehdot muodostavat vakuutussopimuksesi kanssamme. Täydelliset vakuutusehdot löydät
kotisivuiltamme www.gigantti.fi.

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä?
Kyseessä on tuotekohtainen vakuutus, joka seuraa tuotetta, on tuotteen omistajan hyväksi ja täydentää ostokuitissa merkityn tuotteen
turvaa.

Mitä vakuutus kattaa?

Perusturva






Äkillisen ja odottamattoman ulkoisen vahingon
Toimintahäiriön – jota takuu tai kuluttajansuoja
ei kata
Varkaussuoja (katso ehdot)
Omavastuun hyvitys – korvattavan vahingon
yhteydessä voimme hyvittää esim
kotivakuutuksesi omavastuuosuuden.
Luvattomien puheluiden ja nettisurffailun
aiheuttamat kustannukset varkauden
yhteydessä.

Lisävalinnat
Ei saatavilla tälle tuotteelle

Mitä vakuutus ei kata?


Vahinkoa, joka on aiheutunut tai on seurausta
kulumisesta, kuluttamisesta, epänormaalista
käytöstä, käyttövirheestä, virheellisestä
asennuksesta tai kokoamisesta, iän mukanaan
tuomista muutoksista, värin tai
muodonmuuttumisesta,
kuonakerrostumista, tai laiminlyödystä
kunnossapidosta, tai jostain muusta
vauriosta, joka ei vaikuta tuotteen toimivuuteen,
kuten kotelon naarmut, jotka luokitellaan nk.
kosmeettisiksi virheiksi.




Kulutustarvikkeita, kuten esim. näytönsuojia.




Vahinkoja, johtuen valmistajan sarjaviasta.

Vakuutetun tuotteen aiheuttamia muita vaurioita,
nk. seurannaisvahinkoja.
Ohjelmistovikoja ja/tai tietokoneviruksen, tai
ohjelmistovian aiheuttamaa puutteellista
toimintaa.

Onko vakuutuksen kattavuudella

mitään rajoitteita?
! Huolimattoman käsittelyn seurauksena
syntynyt vahinko.

!
!

Törkeän huolimattomuuden seurauksena
syntynyt vahinko.
Suojeluohjeiden rikkomisen seurauksena
syntynyt vahinko.
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Missä vakuutus on voimassa?



Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitkä ovat velvoitteeni?
•
•
•
•

Sinun tulee maksaa vakuutusmaksu sekä tarkastaa, että kuitissa olevat yhteystietosi ovat oikein.
Vahingon sattuessa ilmoittaa vahingosta viipymättä.
Sinun tulee antaa kaikki vakuutusasialle merkitykselliset tiedot ja asiakirjat.
Vakuutettua tuotetta tulee käyttää nk. normaalia varovaisuutta noudattaen, siten että vahingot voidaan estää
mahdollisen tehokkaasti. Esimerkiksi tuotetta ei saa käyttää sellaisessa ympäristössä, jossa vahingon vaara on
ilmeinen.
• Alkuperäisen omistajan tulee ilmoittaa Moderna Försäkringarille jos tuote on myyty tai luovutettu toiselle henkilölle.
•
Sinun tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita tuotteen asentamisesta, kokoamisesta, käyttämisestä,
huoltamisesta ja kunnossapidosta.
•
Jotta vahinko voidaan korvata, tulee tuote toimittaa Applelle tai Applen valtuutetulle huoltokorjaamolle.

Kuinka ja milloin suoritan maksun?
•

Vakuutusmaksu maksetaan tuotteen hankinnan yhteydessä, kuitenkin viimeistään tuotteen toimituksen yhteydessä
ja Gigantin kanssa sovitulla tavalla.

Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?
•
•

Vakuutuskausi alkaa vakuutuksen hankintapäivästä ja kun vakuutusmaksu on maksettu.
Edellyttäen, että vakuutusmaksu on maksettu, vakuutus on voimassa sen hankintapäivästä laskien ja päättyy valitun
vakuutuskauden kuluttua umpeen.

Miten irtisanon vakuutuksen?
• Voit irtisanoa vakuutuksen koska tahansa vakuutuskauden aikana. Irtisanominen ensimmäisten 50 päivän aikana
tehdään suoraan liikkeesen, josta vakuutus ostettu. 50 päivän kuluttua voit lähettää irtisanomisilmoituksen
•
sähköpostitse: info@happycare.fi, anna viitteeksi kuittinumero.
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