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AVENTICSIN TUOTEPALAUTUKSIA KOSKEVA KÄYTÄNTÖ
YLEINEN KÄYTÄNTÖ
1. KAIKKIIN tehtaalle palautettaviin tuotteisiin ON MERKITTÄVÄ tuotepalautusnumero
palautuksen syystä riippumatta.
2. Tuotepalautusnumerot ON PYYDETTÄVÄ asiakaspalvelusta ENNEN KUIN tuote
palautetaan. Pyydä tuotepalautusnumero täältä.
3. KAIKKI palautettavat tuotteet toimitetaan AVENTICSille rahtikulut maksettuna.
Hyvitämme rahtikulut asiakkaalle, jos virheen todetaan johtuvan AVENTICSista. Emme
ota vastaan vastaanottajalta veloitettavia toimituksia, jollei tehdas ole ennakkoon
hyväksynyt niiden vastaanottamista.
PALAUTUS VAIHTOA TAI HYVITYSTÄ VARTEN
1. Kirjoita tuotepalautusnumero lähetyslaatikon yläkanteen ja sivulle, muutoin lähetys
palautetaan asiakkaalle asiakkaan kustannuksella.
2. Lähetä tuotepalautus tehtaalle rahtikulut maksettuna.
3. Vaihtoa tai hyvitystä
varten
tehtävistä
palautuksista voidaan
veloittaa
uudelleenvarastointikustannukset. Tuotepalautuksia ei saa tehdä ilman asianmukaista
hyväksyntää ja asianmukaisia asiakirjoja.
VIRHEELLISEN TUOTTEEN PALAUTUS
1. Kirjoita tuotepalautusnumero lähetyslaatikon yläkanteen ja sivulle, muutoin lähetys
palautetaan asiakkaalle asiakkaan kustannuksella.
2. Lähetä tuotepalautus tehtaalle rahtikulut maksettuna.
3. Jos tuote todetaan virheelliseksi, palautetut osat korjataan tai vaihdetaan maksutta.
4. Jos tuotteen virheellisyys evätään ja/tai takuuaika on umpeutunut, asiakas saa tuotteen
luovuttamiseen liittyvät ohjeet.
5. Jos tuotteen virheellisyys evätään ja/tai takuuaika on umpeutunut ja asiakas pyytää
tuotteen korjausta tai vaihtoa, korjauksesta tai vaihdosta on tehtävä tilaus. Korjaustöitä
tai vaihtoa ei suoriteta ennen kuin tilaus on vastaanotettu.
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AVENTICS RETURNS POLICY
GENERAL POLICY
1. ALL product returned to the factory, for any reason, MUST be identified with a return
material number.
2. Return material numbers MUST be requested from the Customer Service Department
PRIOR TO the return of any material. Return material number requests are made here.
3. ALL returns are to be shipped Freight Prepaid to AVENTICS. Customer will be credited
for freight charges if AVENTICS is determined to be at fault. Collect shipments will be
refused unless prior approval has been granted from the factory.
RETURNS FOR EXCHANGE OR CREDIT
1. Mark shipping box with the return material number on top and side of box, otherwise it
will be returned to the customer at the customer's expense.
2. Ship material Freight Prepaid to the factory.
3. Note that a restocking charge may be applied to returns for credit or exchange. No
material returns can be made without proper authorization and documentation.
RETURNS CLAIMED TO BE DEFECTIVE
1. Mark shipping box with the return material number on top and side of box, otherwise it
will be returned to the customer at the customer's expense.
2. Ship material Freight Prepaid to the factory.
3. If the claim is accepted, the returned parts will be repaired or replaced at no charge.
4. If the claim is disallowed and/or the claim is outside of the warranty period, the customer
will be advised in order to obtain disposition for the material.
5. If the claim is disallowed and/or the claim is outside of the warranty period and the
customer requests repair or replacement, a purchase order must be provided to cover
repair or replacement. No processing for repair or replacement will be initiated until this
purchase order has been received.
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