
Osallistumisehdot: 

Vapaaehtoinen tuotteiden takaisinveto VARTA Power Bank 
5200 -virtapankit 

Tuotteiden vapaaehtoisen takaisinvedon toteuttaa VARTA Consumer Batteries 
GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Saksa (jatkossa VARTA). 

Takaisinveto koskee vain yhtä yksittäistä eränumeron 28416CA erää harmaita tai 
hopeanvärisiä VARTA Power Bank 5200 -virtapankkeja. Takaisinveto ei koske 
mitään muita VARTA Power Bank 5200 -eränumeroita tai muita VARTA Power Bank 
-tuotteita.

Vapaaehtoinen takaisinveto on rajattu aikavälille 1.8.2018 - 31.10.2018, ja se 
oikeuttaa 20 euron suuruiseen ostohinnan hyvitykseen. Vain kyseiset tuotteet, jotka 
on valmistettu mainitulla ERÄNUMEROLLA, ja joiden ostaja voi lähetetyillä 
tuotekuvilla ja tarvittaessa ostotositteella tai laskukopiolla yksiselitteisesti todistaa 
omistavansa tuotteet, oikeuttavat ostohinnan hyvitykseen yllä mainitun aikavälin 
kuluessa. Myöhempiä rekisteröintejä ei voida enää ottaa huomioon vapaaehtoista 
takaisinvetoa varten.  

Kyseisten tuotteiden rekisteröinti ostohinnan hyvitystä varten on mahdollista vain 
internetissä, ja hakemus kaikkine tarvittavine dokumentteineen on lähetettävä 
31.10.2018 mennessä. Myöhempiä lähetyksiä / rekisteröintejä ei voida enää ottaa 
huomioon. Voimassa on rekisteröinnin saapumispäivämäärä.  

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita: 

VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 101 111 – väri: hopea)  
VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 201 111 – väri: harmaa) 

Yksityiskohtaiset tiedot tuotteesta löydät sivulta 
http://www.varta-consumer.com  

Eränumero, jota takaisinveto koskee: 28416CA 

Ostohinnan hyvitys tuotetta kohden: 20 euroa  

Vapaaehtoinen takaisinveto ei koske mitään muita VARTA-tuotteita, eivätkä ne 
nimenomaan kuulu takaisin vedettäviin tuotteisiin.  

Vapaaehtoista ostohinnan hyvitystä varten lähetettävät dokumentit ja menettelytapa 
ovat seuraavat: 
Kyseisistä tuotteista ladataan järjestelmään yksilölliset tuotekuvat, jotka todistavat 
tuotteen senhetkisen omistuksen.  
Tuotekuvassa pitää seuraavien tietojen olla selvästi luettavissa: 
Tyyppikilpi (ks. tuotteen takaosa) jossa eränumero ja yksilöllinen hakemuskoodi.  

Ostohinnan hyvittäminen on mahdollista vain yhden kerran tuotetta kohden. 



VARTA pidättää itselleen oikeuden pyytää alkuperäisiä ostotositteita tai laskukopioita 
ja tarkastella niitä, tarkastaa kaikkien rekisteröintien ja lähetysten kohdalla näiden 
osallistumisehtojen noudattaminen ja pyytää tarvittaessa puuttuvia tositteita. 
 
Rekisteröinti tehdään seuraavan linkin kautta: 
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
 
Osallistujalla pitää olla vakituinen asuinpaikka ja voimassa oleva SEPA-pankkitili. 
Osallistujan pitää olla täyttänyt 18 vuotta.  
 
Tämä tarjous ei koske jälleenmyyjiä ja myyjäliikkeitä. Jälleenmyyjät ja myyjäliikkeet 
kääntyvät maahantuojan/ tukkuliikkeen tai suoraan VARTAN puoleen.  
 
Marken mehrwert AG hyvittää määritetyn ostohinnan yleensä 4 viikon kuluessa 
onnistuneesta rekisteröinnistä rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetulle SEPA-tilille. 
Ostohinta maksetaan vain SEPA-tilisiirron kautta. Hyvitystä ei makseta käteisellä, 
maksumääräyksellä tai sekkinä. VARTA ei vastaa kuluista, joita pankit perivät 
ostohinnan välittämisestä.  
 
VARTA käyttää vapaaehtoisen tuotteiden takaisinvedon toteuttamiseen seuraavaa 
palveluntuottajaa:  
 
marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, D-68163 
Mannheim.  
 
Palveluntuottajalla on tietosuojasäädöksiä noudattaen oikeus käsitellä lähetettyjä 
dokumentteja tämän kampanjan puitteissa sekä tarkastella tietojasi ja tallentaa ne. 
Jos prosessin kuluessa ilmenee kysyttävää tai sinulta tarvitaan lisädokumentteja, 
palveluntuottaja ottaa sinuun itsenäisesti yhteyden.  
 
Tietosuojaa koskevat lisätiedot:  
VARTA ja kampanjan suorittava palveluntuottaja tallentavat henkilökohtaiset tiedot 
kuten nimen, osoitteen jne. ja käsittelevät niitä vain tuoterekisteröintiä varten ja 
muutoin ainoastaan tämän kampanjan puitteissa ja poistavat tiedot, kun 
rekisteröintiin liittyvät toimenpiteet ovat päättyneet. Näitä tietoja käsitellään 
ehdottoman luottamuksellisesti, niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä 
markkinointitarkoituksiin.  
Yleisesti on voimassa VARTAN yleinen tietosuojalausunto.  
 
Tuoterekisteröinti, joka tarvitaan osallistumista varten, on mahdollista vain internetin 
kautta. Tietoja säilytetään ostohinnan hyvityksen jälkeen 6 kuukauden ajan, jonka 
jälkeen ne poistetaan.  
 
VARTA pidättää itselleen oikeuden olla käsittelemättä rekisteröintejä ja lähetyksiä, 
joiden tiedot ovat epätäydellisiä, virheellisiä, harhaan johtavia, muunneltuja tai 
laittomia.  
 
Jos osallistuja ei ole saanut VARTALTA yhtään kuittausta 4 viikon kuluessa 
dokumenttiensa lähettämisestä, osallistujaa pyydetään ilman eri kehotusta ottamaan 
yhteyden sähköpostitse osoitteella Varta@markenmehrwert.com.  
 

http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall
mailto:Varta@markenmehrwert.com


Ota huomioon, että viestien vaihto sähköpostitse tapahtuu saksaksi tai englanniksi.  
 
Osallistujat, jotka lähettävät epätäydellisiä tietoja/dokumentteja, saavat asiasta 
tiedon, ja heitä kehotetaan toimittamaan puuttuvat dokumentit 7 päivän kuluessa. 
Määräaika alkaa viestin päiväyksestä. Jos osallistuja ei noudata kehotusta tai 
lähettää uudelleen epätäydellisiä dokumentteja, oikeus maksuvaateeseen kumoutuu.  
 
Kaikista puhelin- tai internetkuluista, jotka muodostuvat ladattaessa informaatiota, 
tietoja, tuotetietoja ja kuvia sivulle  
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
vastaa osallistuja itse.  
 
VARTALLA on oikeus sulkea ostohinnan hyvityksestä pois asiakkaat, jotka eivät 
täytä osallistumisehtoja, rikkovat osallistumisehtoja, ilmoittavat vääriä henkilötietoja, 
käyttävät kiellettyjä apuvälineitä ja/tai yrittävät osallistua kampanjaan useammin kuin 
näiden osallistumisehtojen mukaan on sallittua. Jos poissulkemisperuste on 
olemassa, VARTA on oikeutettu perimään hyvitetyn ostohinnan jälkikäteen takaisin.  
 
VARTA pidättää itselleen aina oikeuden tarkastaa kaikki lähetetyt dokumentit 
mahdollisen väärinkäytöksen varalta ja pidättää epäillyssä tapauksessa itselleen 
oikeuden oikeudellisiin toimenpiteisiin. 
 
VARTA on oikeutettu lopettamaan vapaaehtoisen tuotteiden takaisinvedon 
aikaisemmin tai muuttamaan osallistumisehtoja kampanja-ajan kuluessa. Tämä 
koskee erityisesti ylivoimaisen esteen tapauksia ja tapausta, jossa kampanjan 
asianmukaista suorittamista ei voida teknisistä ja/tai oikeudellisista syistä enää taata. 
Osallistumisehdot ovat voimassa 1.8.2018 alkaen.  
Näiden osallistumisehtojen ajan tasalla oleva versio on haettavissa käyttöön milloin 
tahansa sivulta https://www.markenmehrwert.com/campaign/varta/tnb_fi.  
 
Rekisteröitymällä osallistuja hyväksyy osallistumisehdot ja vakuuttaa tietojensa 
oikeellisuuden.  
 
Saat ostohinnasta hyvityksen näin helposti: 
 

1. Tarkasta eränumeron perusteella, onko hallussasi tuote, jota takaisinveto 
koskee. Eränumero löytyy tuotteen takaosasta.  

2. Lue osallistumisehdot ennen rekisteröintiä. 
3. Avaa internetsivu http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-

5200-recall ja valitse maasi. Täältä löydät kaikki tarvittavat tiedot ja pääset 
siirtymään suoraan tuoterekisteröintiin. Rekisteröinti on maksutonta ja 
välttämätöntä. 

4. Noudata rekisteröintisivun ohjeita. Tarvitset kaikille tuotteille, joita 
takaisinveto koskee, ajankohtaisen ja henkilökohtaisella hakemuskoodillasi 
yksilöidyn kuvan tai epäselvissä tapauksissa kyseisen tuotteen 
ostotositteen (lasku/kuitti). 

 
Jos osallistujilla on kysyttävää tai pyyntöjä, he voivat kääntyä asiakaspalvelun 
puoleen sähköpostiosoitteella: 
 
Sähköposti:  

http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall
https://www.markenmehrwert.com/campaign/varta/tnb
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall


Varta@markenmehrwert.com 
 
VARTAN vastuu korvausvaatimuksista, oikeusperusteesta riippumatta, on tämän 
luvun mukaan rajattu. VARTAN vastuu – oikeusperusteesta riippumatta – toteutuu 
vain, jos vaurion on aiheuttanut sopimukseen oleellisesti kuuluvan velvoitteen 
tuottamuksellinen rikkominen sopimuksen tavoitteen saavuttamisen vaarantavalla 
tavalla tai syynä on ollut VARTAN karkea laiminlyönti tai tahallisuus. 
Jos VARTA vastaa sopimukseen oleellisesti kuuluvan velvoitteen rikkomisesta, ilman 
että kyseessä on karkea laiminlyönti tai tahallisuus, vastuu rajoittuu vaurion siihen 
laajuuteen, jonka VARTA saattoi tyypillisesti odottaa syntyvän sopimusta 
solmittaessa yhtiön sillä hetkellä tiedossa olevien olosuhteiden perusteella. 
Edellä olevissa luvuissa olevat vastuun rajoitukset eivät koske tuotevastuulain 
mukaisia ja henkeen tai terveyteen kohdistuvan loukkaantumisen takia esitettäviä 
korvausvaatimuksia. 
Edellä olevat vastuuvapauslausekkeet ja -rajoitukset koskevat samalla tavoin myös 
VARTAN toimielinten, lakisääteisten edustajien, työntekijöiden ja muiden 
toimeenpanijoiden vastuuta. 
 
 
Varta ei vastaa paino-, oikeinkirjoitus-, ladonta- tai vastaavista virheistä.  
VARTA ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat teknisistä tai toimituksellisista virheistä 
nettisivulla, tai vaurioista tai seurausvaurioista, jotka voivat aiheutua nettisivun 
käytöstä, esittelystä, käyttöön asettamisesta tai väliaikaisesta käytössä poissaolosta 
tai linkeistä muille nettisivuille.  
 
Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset määräykset ovat kokonaan tai osittain 
sitomattomia tai muodostuvat sellaisiksi, tai jos ehdoissa ilmenee aukko, tämä ei 
koske yleisesti osallistumisehtojen sitovuutta. VARTA ja osallistuja sitoutuvat 
neuvottelemaan sellaisessa tapauksessa ratkaisusta, joka on mahdollisimman lähellä 
sitomattoman ehdon taloudellista tavoitetta. Mikäli uuden ehdon puitteissa ei päästä 
yhteisymmärrykseen, tulkitaan näitä osallistumisehtoja ilman puuttuvaa tai 
sitomatonta ehtoa. 
 
 
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään.  
 
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 
Ellwangen, Deutschland 
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