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Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Halvemman tuotteen hinta (euroa)

LISÄTIETOJA

synnevlesnemin aj sutiojrikellAsyäviäp aj akkiaP

PINS-HINTATURVAVAKUUTUSHAKEMUS

Vakuutuksenantaja: Coalition Rewards Finland Oyj Puhelin: +358 207 649424 (maanantai - perjantai klo 09.00 - 18.00).
Soittaessa lankapuhelimesta puhelun hinta on 8,35 senttiä/puhelu + 7,02 senttiä/minuutti. 
Soittaessa matkapuhelimesta puhelun hinta on 8,35 senttiä/puhelu + 17,17 senttiä/minuutti. 

Y-tunnus

2559717-3Huopalahdentie 24 B, 00350 HELSINKI

Verkkokauppa.comin tuotenumero

KORVAUKSEN MÄÄRÄ

Korvauksen enimmäismäärä on 150 euroa ostettua tuotetta kohden. Korvausta ei makseta, jos tarkasteltavien tuotteiden välinen hintaero on vähemmän kuin 30 euroa. Korvauksen 
määrä on kuitenkin aina enintään Verkkokauppa.comista ostetun, vakuutuksen kohteena olevan tuotteen alkuperäinen ostohinta. Korvaus maksetaan euroina.

KORVAUKSEN EDELLYTYKSET

Korvauksen maksaminen edellyttää, että:

· vakuutuksen kohteena oleva tuote on ostettu Suomessa Verkkokauppa.comin myymälästä tai verkkokaupasta
· tuote on ostettu vakuutuksen voimassaoloaikana
· alempi hinta on ollut tarjolla 30 päivän kuluessa tuotteen ostopäivästä. Alemman hinnan on oltava Suomessa yleisesti tarjolla ja kaikkien saatavilla.

KORVAUKSEN HAKEMINEN

Täytä hakemus huolellisesti ohjeen mukaisesti. Liitä hakemuksen liitteeksi:

· ostotosite tai kuittikopio, josta selviää ostopaikka, ostopäivämäärä, ostettu tuote sekä lopullinen ostohinta.
· todiste, esimerkiksi valokuva mainoksesta, josta selviää tarjottu tuote, tarjottu tuotteen alempi hinta, päivämäärä, jolloin hintaa on tarjottu sekä tuotetta tarjoava taho.

Hakemuksen liitteineen voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen hintaturva@pins.fi, tai postitse osoitteeseen Coalition Rewards Finland Oy, Huopalahdentie 24 B, 00350 Helsinki. 

KORVAUSRAJOITUKSET

Vakuutus ei korvaa Verkkokauppa.comista ostetun tuotteen ostohinnan ja vertailtavan tuotteen myyntihinnan (vertailuhinta) erotusta:

· kun vakuutetun maksamaa ostohintaa alempi hinta on ollut tarjolla myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa tuotteen ostopäivästä
· kun vertailuhinta löytyy ulkomaisesta verkkokaupasta tai muuten ulkomaiselta palveluntarjoajalta, joka ei ole rekisteröitynyt tai sijoittunut Suomeen eikä ole Suomen arvonlisäverolain

alainen
· kun vertailuhinnalla tarjottavat tuotteet ovat saatavilla vain verkossa toimivalta kaupalta
· kun vertailtavia tuotteita tarjotaan yleisöltä suljetuissa myyntipisteissä
· kun vertailuhinta koskee rajoitettuja tarjouksia tai yksittäistuotteita. Rajoitetulla tarjouksella tarkoitetaan ajallisesti, määrällisesti, ostaja- tai myymäläkohtaisesti taikka alueellisesti

rajoitettua tarjousta tai kampanjaa
· kun vertailtava tuote ei ole heti saatavilla (esim. ennakkotilaus, tuotetta ei ole varastossa)
· kun vertailuhinta koskee myynnistä poistuvia tuotteita
· kun vertailuhinta on tarjolla loppuunmyynnin yhteydessä
· kun vertailuhinta koskee vain käteiskaupalla myytäviä tuotteita
· kun vertailuhinta koskee jonkin erikoissopimuksen mukaisesti vain tiettyjen organisaatioiden kuten kerhojen tai järjestöjen jäsenille myytäviä tuotteita
· kun vertailuhinnalla tarjottavan tuotteen hinnoittelu perustuu pakettitarjoukseen, valmistajan maksamaan hyvitykseen, tarjouskuponkiin tai ilmaistuotteisiin
· kun vertailuhinnalla tarjottavan tuotteen hintaan sisältyy bonus- tai ilmaistuotteita, saatavilla oleva erityisrahoitus, asennus tai alennus
· kun tuotteen ostamiseen liittyy mikä tahansa hyvitys, joka alentaa vakuutetun ostohinnaksi määritettävää hintaa
· kun tuote on hankittu yritystoimintaan, jälleenmyyntiin, ammatilliseen tai kaupalliseen käyttöön
· kun vertailuhintana on käytetyn tuotteen hinta riippumatta siitä, tiesikö vakuutettu tuotteen olevan käytetty
· kun tuote on hankittu laittomasti
· kun tuote on ostettu Suomen ulkopuolelta tai verovapaalta alueelta
· kun hintaero johtuu kuljetus- tai käsittelykustannuksista.

ALLEKIRJOITUS 
Ei vaadita jos 
vahinkoilmoitus 
lähetetään sähköpostilla

Tilinumero

Internet

coalitionrewards.com/fin
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