NÄYTÖNKORJAUSTAKUU – Xiaomi 12 + Xiaomi 12 Pro
Tätä vapaaehtoista ja maksutonta kaupallista takuuta sovelletaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ostivat
Tuotteen (määritelty alla kohdassa 2) muuhun kuin ammattikäyttöön ("Kuluttaja"), Xiaomin tarjoaman yleisen
kaupallisen takuun (https://www.mi.com/global/service/warranty) tai lakisääteisen takuun lisäksi
(kuluttajansuojalain oikeudellinen takuu).
Kaupallisen takuun myöntää Xiaomi Technology Netherlands B.V. rekisteröity osoitteessa Prinses
Beatrixlaan 582, Haag 2595BM, Holland.
1. Alue
Tämä kaupallinen takuu koskee vain kuluttajia, jotka ovat ostaneet alkuperäisen tuotteen Suomessa ("alue").
1. Kattavuus
Koskee kuluttajia jotka:
ostavat Xiaomi 12 / Xiaomi 12 Pro -laitteen (“tuote”) aikavälillä 2022.04.06 ja 2023.04.05 mistä tahansa Xiaomin
virallisesta jälleenmyyntikanavasta (verkosta tai myymälästä) Suomessa;
ja aktivoivat eli ottavat tuotteen käyttöön Suomessa samalla aikavälillä, ovat kelpoisia saamaan kertaluontoisen
(1) ilmaisen näytön korjauksen Xiaomin huoltopalvelussa siinä maassa josta tuote on ostettu, ensimmäisten
kuuden (6) kuukauden jälkeen ostosta, jos näyttö on viallinen tai vahingoittunut kuluttajan tahattomalla
toiminnalla (esim. tuotteen tahaton putoaminen).
Näytön korjaus (tai tarvittaessa vaihtaminen) on maksutonta.
Saadakseen tämän kaupallisen takuun kuluttajien on otettava yhteyttä Xiaomin huoltoon (Suomessa Resete) tai
laitteen jälleenmyyjään. Kuluttajia voidaan pyytää lähettämään ostolasku tai toimituslasku todisteeksi ostosta.
1. Poikkeukset
Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta seuraaviin tapauksiin:
I. Näytön vahingoittuminen tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta;
II. Näytön pintaan vaikuttavat vauriot, kuten naarmut tai muu näytön esteettinen ulkonäkö;
III. Vahingot, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan käyttämien haittaohjelmien, luvattomien ohjelmistojen tai
kolmansien osapuolten sovellusten seurauksena.
Kaupallinen takuu ei päde myöskään saa missään seuraavista tapauksista:
I.
Kuluttaja ei tarjoa todisteeksi osto- tai toimituskuittia pyydettäessä;
II.
Sarjanumero ja / tai IMEI-numero on vahingoittunut tai se on poistettu tai muutettu;
III.
Tuote ei ole alkuperäinen ja aito Xiaomi-tuote
IV.
Vika johtuu ei-tarkoitetusta käytöstä tai on Xioamin tai myyjän ohjeiden, käyttöohjeiden tai
ohjeiden vastaista;
V.
Vika johtuu kuluttajan omasta tai luvattomasta korjauksesta / käsittelystä tai luvattomien tai eialkuperäisten varaosien, ohjelmistojen tai komponenttien käytöstä.
Tätä kaupallista takuuta ei sovelleta tuotteisiin, jotka on vahingoittumisen tai näytön muutoksen vuoksi korvattava
uudella tuotteella. Tällaiseen vaihtoon sovelletaan lakisääteisiä takuuehtoja.
Mikään tässä kaupallisessa takuussa ei rajoita sovellettavan lain mukaisia kuluttajien oikeuksia.

