ROTAX TAKUUVAIHTOKAMPANJA
EVO JOHTOSARJALLE JA SÄHKÖPÄIVITYSSARJAN
KIINNIKESETILLE
LUE HUOLELLISESTI TÄMÄ OHJE ENNEN TAKUUN ANOMISTA

Rotaxin tehdas on avannut takuu vaihtokampanjan EVO johtosarjalle (666831) ja sähköpäivityssarjan
kiinnitystelineelle (481257/481259). (Katso kuvat ohjeen lopusta)

Vaihtokampanja koskee seuraavia EVO moottoreita:
Mini/Junior/Senior MAX: sarjanumero:

8399447 ja pienemmät

DD2

8399528 ja pienemmät

sarjanumero:

Sekä vuonna 2015 toimitettuja päivityssarjoja.

Vuonna 2016 toimitetut päivityssarjat ovat jo uudempaa mallia.
Huomaathan että moottorisi tulee olla rekisteröity ennen takuun anomista.
Kaiken tyyppisissä takuuanomuksissa tulee ilmetä moottorin numero! Myös mikäli kyseessä on vanhempi
moottori ja tähän hankittu päivityssarja.
Rotaxin tehdas korvaa ainoastaan yhden johtosarjan ja kiinnitystelineen per moottorin numero.
Huomaathan että takuu ei sisällä mahdollisesti aiheutuneita rahti kuluja.

Takuu anomuksen voit tehdä
Toimittamalla täytetyn takuuanomus kaavakkeen (sekä osto kuitin jos kyseessä on vanhempaan moottoriin
hankittu päivityssarja) ja vanhan johtosarjan sekä sytytyspäivityksen kiinnitysraudan joko meille tai
lähimpään service centeriin.
Mikäli palautat takuu osat meille rahdilla, käytä matkahuoltoa:
KARHULAN matkahuolto:
MPT-Racing, asiakasnumero: 07530060
Suurniitynkatu 14, 48600 Kotka

puh. 010 279 8842
ÄLÄ LÄHETÄ OSIA MIHINKÄÄN SIWAAN TAI VALINTATALOON LÄHELLÄ PAKETTINA!!!! Ainoastaan Karhulan
pää matkahuoltoon.
Huomaathan että takuu ei sisällä mahdollisesti aiheutuneita rahti kuluja.

Tai

Täytä takuu hakemus verkkokaupassamme:
http://mpt-racing.mycashflow.fi/product/899/
1. Anna moottorisi numero. Moottorin numero on annettava vaikka kyseessä olisi varaosana hankittu
päivityssarja vanhempaan moottoriin.
2. Valitse moottorisi tyyppi
3. Valitse takuuanomuksen tyyppi sen mukaan haetko osia EVO moottoriin vai vanhempaan
moottoriin hankittuun päivityssarjaan.
4. Mikäli haet osia varaosana hankittuun päivityssarjaan, lataa tähän ostokuitin kopio pdf tai jpg
muodossa. (Esim. kännykällä otettu valokuva kuitista). Voit myös lähettää kuitin sähköpostilla
myynti@mpt-racing.fi. Mainitse tällöin sähköpostissa takuuanomuksen tilausnumero.
5. Valitse palautettavien takuuosien toimitustapa.
Mikäli valitsit matkahuollon, palauta osat:
KARHULAN matkahuoltoon:
MPT-Racing, asiakasnumero: 07530060
Suurniitynkatu 14
48600 Kotka
puh. 010 279 8842
Valitse rahdin maksutavaksi ”Vastaanottaja maksaa rahdin”.
Rahti (16,00€) veloitetaan sinulta verkkokaupan kassalla tehdessäsi anomusta. Tämä summa
sisältää sekä vanhojen osien palautuksen että uusien lähetyksen takaisin sinulle).
ÄLÄ LÄHETÄ OSIA MIHINKÄÄN SIWAAN TAI VALINTATALOON LÄHELLÄ PAKETTINA!!!!
Ainoastaan Karhulan pää matkahuoltoon.
Jos palautat osat itse suoraan varastollemme tai Service Centeriin/jälleenmyyjälle valitse kyseinen
liike listasta.
6. Valitse aina määräksi 1 kpl. Yhdellä anomuksella voi hakea vain yhden moottorin osat.

7. Siirrä anomus ostoskoriin.

8. Anomus on nyt valmis. Siirry kassalle ja seuraa näytön ohjeita.
Älä tilaa samaan tilaukseen mitään muuta verkkokaupastamme. Mikäli haluat samaan lähetykseen jotakin
muuta verkkokaupastamme, teethän erillisen tilauksen. Hyvitämme tällöin mahdollisen ylimääräisen
rahdin.
Tulosta kassalla juuri tekemäsi takuu tilaus ja pakkaa se palautettavien osien kanssa samaan
lähetykseen. Mikäli et esimerkiksi pysty tulostamaan tilausta, laita palautusosalähetyksen mukaan viesti
jossa kerrot takuu tilauksen tilausnumeron ja omat yhteystietosi.

Jos palautat osat Service Centteriin/jälleenmyyjälle, tulosta tilaus palautettavien osien mukaan.

PALAUTETTAVAT OSAT:

