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Tuoteseloste antaa yleiskuvan vakuutuksen sisällöstä ja kattavuudesta sekä olennaisimmista rajoituksista. Vakuutusehdoissa 
kerrotaan tarkasti vakuutuksen kattavuudesta. Ehdot löytyy kotisivuiltamme : www.happycare.fi 

Minkä tyyppinen vakuutus on kyseessä? 
Jatkotakuuvakuutus on voimassa tuotteen omistajan hyväksi ja koskee vain ostokuitissa (vakuutustodistus) vakuutetuksi merkittyä 
tuotetta. Tuotteen myynti tai luovutus toiselle henkilölle tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle.    

 

 

Mitä vakuutus kattaa? 
 
Perussuoja 
 

✓ Toimintahäiriöt – tuotteen puutteellisesta  
         toiminnasta johtuva vahinko, joka johtuu    
         äkillisestä ja odottamattomasta vauriosta.  

 

✓ Omavastuuosuuden, jos haet korvausta  
            toisen vakuutusyhtiön kautta ja vahinko olisi                                  

myös korvattavissa tämän vakuutuksen piiriin, mutta 

korkeintaan vakuutetun tuotteen ostohintaan saakka.  

 

Lisävalinnat 

Ei ole mahdollista tehdä lisävalintoja vakuutusturvalle.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mitä vakuutus ei kata? 
 

 Vahinkoja, jotka ovat ulkoisen tapahtuman 

aiheuttamia. 

 Kulutustarvikkeita, kuten suodattimet tai akut. 

 Skada som förorsakad av den försäkrade 

            produkten en s.k. följdskada. 

 Vakuutetun tuotteen aiheuttamia vaurioita, ns. 

seurannaisvahinkoja. 

 Tiedossa olevat valmistusviat ja vikasarjat.  

 

 

 

 

 

 

 

Onko vakuutuksen kattavuudella 
mitään rajoitteita? 

 
 

! Korvaus voidaan ainoastaan suorittaa siinä 
maassa, jossa tuote on ostettu.  
 
Käteiskorvausta ei makseta, paitsi mikäli 
korvaamme toisen vakuutusyhtiön 
omavastuun.  
 

! Jotta puutteellisesta toiminnasta aiheutunut 
vahinko voidaan korvata, tulee vakuutusyhtiön 
hyväksymän huoltokorjaamon tarkistaa tuote. 

 



 

Missä vakuutus on voimassa? 
 

✓ Vakuutus on voimassa kaikkialla Pohjoismaissa. 

 

 

Mitkä ovat velvoitteeni? 
 

• Sinun tulee maksaa vakuutusmaksu sekä ilmoittaa oikeat yhteystiedot. 

• Tehdä vahinkoilmoitus viipymättä vahingon sattuessa.  

• Sinun tulee toimittaa vakuutuksenantajalle kaikki vakuutusasialle merkitykselliset tiedot. 

• Noudattaa nk. normaalia varovaisuutta tuotetta käsitellessä.  

• Tuotteen myynti tai luovutus toiselle henkilölle tulee ilmoittaa vakuutusyhtiölle. 

• Vakuutuksenottajan tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita tuotteen kokoamisesta, asentamisesta, käyttämisestä, 

kunnossa pitämisestä ja huoltamisesta.  

 

 

Kuinka ja milloin suoritan maksun? 
 

Vakuutuksen voi hankkia oston yhteydessä, kuitenkin viimeistään toimituksen yhteydessä ja maksetaan Gigantin kanssa 

sovitulla tavalla.   

 

 

 

Koska vakuutus alkaa sekä päättyy? 
 

• Vakuutus astuu voimaan 61 kuukautta hankintapäivästä eli 61 kuukautta siitä, kun vakuutuksenottaja on maksanut 

vakuutussumman ja valmistajan antama tuotetakuu (60 kk) on päättynyt.  

• Vakuutus on voimassa valitun vakuutuskauden, joka merkitty ostokuittiin.  

 

 

 

Miten irtisanon vakuutuksen? 
 

• Vakuutuksen voi irtisanoa koska tahansa vakuutuskauden aikana.   

• Vakuutuksen voi irtisanoa sähköpostitse: info@happycare.fi. Ilmoita että haluat irtisanoa vakuutuksen sekä ostokuitin 

numeron. 
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