SWAROVSKI OPTIK
Customer Service
Daniel-Swarovski-Strasse 70
A-6067 Absam / Tirol, AUSTRIA
Tel.
00 800 32 42 50 56
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customerservice@swarovskioptik.com

SWAROVSKI OPTIK NORDIC AB
Arenavägen 27
121 77 Stockholm, Sweden
Tel.
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SWAROVSKI OPTIK NORDIC / FINLAND
Korjaus/Reklamaatiolomake – Repair Service

Käyttäjä / Enduser
Nimi / Name
Katuosoite / Street
Postinro / ZIP

-paikka / City

Maa / Country
Puh. / Telephone

Matkapuhelin / Mobile
Palautetaan loppukäyttäjän osoitteeseen /

Email

Send back to this Enduser address □

Jälleenmyyjä / Dealer
Yrityksen nimi /
Dealer Name

Asiakasnumero /
Dealer Number

Katuosoite / Street
Postinro / ZIP

-paikka / City

Maa / Country
Matkapuhelin /
Mobile

Puh. / Telephone

Palautetaan yrityksen osoitteeseen /

Email

Send back to this Dealer address □

Tuore / Product
Kiikari /
Binocular

Tähtäinkiikari /
Riflescope

Kaukoputki /
Spotting Scope

Lisävaruste /
Accessory

Optroniikka tuote /
Optronical instrument

Tuotteen nimi / Product name
Sarjanumero / Serial number
Mukana lähetetyt muut varusteet / Accompanied with accessories:
Hihna / Strap

Suojat / Cover

Kiikarinjalusta /
Mounting (scope)

Laukku / Bag

Kiikari / Binocular
Vasen / Left
Naarmu / Scratch
Ristikko ei paikoillaan /
Reticle out of position
Kondensaatio /
Condensation

Muu / Other

Kiikaritähtäin, kaukoputki, okulaari /
Monocular (Rifle Scope, Spotting Scope, Eyepiece)
Oikea / Right
Pöly, likaa sisällä / Dust, dirt inside
Kaksoiskuva /
Double image

Linssipinnoitevika / Coating defect

Tarkennusvika / Focus
defect

Rungon pinnoite / Armouring

Ristikon valo viallinen /
Illumination defect

Runko vaurioitunut /
Housing damaged

Muu / Other

Mikäli kyseessä on takuukorjaus, se on maksuton. Mikäli takuu ei ole voimassa/päde, niin korjauksesta toimitetaan aluksi hinta-arvio.
If within warranty, this repair/service is made free of charge and we don’t need an OK from your side. / If not within warranty, you will first receive a cost-estimation and
after your OK and payment we will start the repair.

Lisätietoa (korjoita englanniksi) / Details (Please describe in English)

Yhteystietojesi tallentaminen on tarpeen huollon ja takuukäsittelyn vuoksi. Lisäksi SWAROVSKI OPTIK haluaa tallentaa yhteystietosi
asiakaspalvelujen kehittämiseksi. Allekirjoituksellasi sallit ylläolevan yhteystiedon tallennuksen, prosessoinnin ja käytön SWAROVSKI OPTIK
yhteydenpitoon kirjeiden, sähköpostin tai puhelimen välityksellä. Tietoja käytetään huollon, markkinatutkimuksen sekä palveluiden tarpeisiin.
SWAROVSKI OPTIK vakuuttaa ettei tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Voit perua yhteystietojen tallennuslupasi koska tahansa sähköpostilla
(customerservice@swarovskioptik.com) tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen: SWAROVSKI OPTIK, Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam,
Austria.
The storage of your data is necessary to process the service case. In addition, SWAROVSKI OPTIK would like to store your data for the purpose of
customer support. By signing up, you agree that the above information may be stored, processed and used by SWAROVSKI OPTIK in order to
contact you by direct mail, e-mail or by telephone for service purposes, market research and market services. SWAROVSKI OPTIK assures that the
data is not passed on to third parties.
You can withdraw your consent at any time by e-mail (customerservice@swarovskioptik.com) or direct mail to SWAROVSKI OPTIK, DanielSwarovski-Strasse 70, 6067 Absam, Austria.
Päivämäärä / Date

Allekirjoitus / Signature

