
(FI)  REKISTERÖINTIOHJE
Biolan-tuotteet edistävät kestävää kehitystä. Kestävät raaka-
aineet, varaosien saatavuus ja tuotteen pitkä elinkaari vähen-
tävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Biolan antaa nyt 
Pikakompostori 220eco:lle ja Biolan Kompostikäymäläeco:lle 20 
vuoden runkotakuun tuotteen ostopäivästä. 

Takuun voimaantulo edellyttää uuden Biolan Pikakompostori 
220eco:n tai Biolan Kompostikäymäläeco:n rekisteröimistä. Tarvit-
taessa löydämme kompostorisi tai käymäläsi tunnistetiedot no-
peasti tuoterekisteristämme. Rekisteröi tuote heti ostopäivänä 
tai viimeistään 14 vrk kuluessa.

Muista säilyttää ostokuitti tai valokopio siitä, jotta voit osoittaa 
tuotteen ostopäivän. Edellä mainittu takuu koskee vain yksityi-
sessä kotitalouskäytössä olevia tuotteita ja on voimassa vain 
1.3.2017 ja sen jälkeen ostetuille tuotteille. 

Lomakkeessa annettuja tietoja käsitellään vain Biolan Oy:ssä. 
Noudatamme toiminnassamme henkilötietolain määräyksiä. Tie-
toja ei luovuteta eteenpäin. Luvan lähettää markkinointiviestejä 
voi perua koska tahansa. Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukai-
nen rekisteriseloste takuu-rekisteristä osoitteessa www.biolan.fi. 

TAKUUOHJEISTUS
Takuu
Biolan Pikakompostori 220eco:lla ja Kompostikäymäläeco:lla on koti-
talouskäytössä runkotakuu 20 vuotta ostopäivästä, jos asiakas 
on rekisteröinyt tuotteen rekisteriin osoitteessa www.biolan.fi 
tai postittanut tuotteen mukana tulleen rekisteröitymislomak-
keen täytettynä Biolanille (Biolan Oy, PL 2, 27501 Kauttua) 14 
vrk kuluessa ostopäivästä.
Takuu ei rajoita kuluttajan lakiin perustuvia oikeuksia.  
Takuu on voimassa vain 1.3.2017 ja sen jälkeen ostetuille tuot-
teille. Alkuperäinen ostokuitti tai valokopio siitä on säilytettävä 
ostotodisteena.
Jos tuotetta huolletaan takuukauden aikana, tällainen huolto ei 
pidennä takuukautta. 

Takuun myöntäjä on:  
Biolan Oy  
Y-tunnus: 0132209-5 
Postiosoite: PL 2, 27501 Kauttua
Kuluttajapalvelu ja reklamaatiot: 
puhelin: 0600 16999 
sähköposti: info@biolan.fi 

Takuu on voimassa Suomessa.

Takuu kattaa tekniset viat ja vialliset komponentit materiaalien 
ja valmistuksen osalta. Käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä ai-
heutuneet viat ja niiden korjaus eivät kuulu takuun piiriin.

Jotta takuu olisi voimassa, takuuvaatimus on tehtävä tuotteen 
myyjälle kolmen (3) kuukauden sisällä vian havaitsemisesta.

Poikkeukset takuuseen eritellään alla.

Takuu ei kata:
•	  Normaalikäytöstä johtuvaa kulumista, naarmuja ja lommoja 

sekä vaurioita, jotka aiheutuvat pudottamisesta, iskuista tai 
vastaavista ulkoisten ja ennalta arvaamattomien tekijöiden 
vaikutuksesta.

•	  Vikoja tai vaurioita, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä 
säilytyksestä, käytöstä sen käyttöohjeiden vastaisesti tai 
muihin tarkoituksiin kuin valmistajan määrittelemään käyt-
töön.

•	  Irrallisia kulutusosia, Pikakompostori 220eco:n osaluettelo, 
osat 3‒26 ja Kompostikäymäläeco:n osaluettelo, osat 2‒8 ja 
10‒14. 

•	  Vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat laitteen huonosta tai riittä-
mättömästä pakkaamisesta kuljetettaessa tuotetta ostopis-
teestä tai tuotetta huoltoon toimitettaessa tai virheellisestä 
asentamisesta.

•	 Takuu ei myöskään kata kemiallisten aineiden, syöpymisen, 
veden, pakkasen, jyrsijöiden tai muun epätavallisen ympäris-
tö- tai luonnonvaikutuksen aiheuttamia vaurioita.  

•	 Takuu koskee vain yksityisessä kotitalouskäytössä olevia 
tuotteita.

REKISTERÖINTILOMAKE
Kaikki * merkityt kentät tulee täyttää.

Tuote* 

Etu- ja sukunimi*

Puhelinnumero*

Sähköpostiosoite

Postiosoite*

Ostopäivä*

Ostopaikka*

Valmistuspäivä* 
(tieto löytyy käyttöohjeesta) 

Biolan saa lähettää minulle sähköpostitse hyödyllisiä vinkkejä 
ja tuotetietoa, esim. uutiskirjeen muodossa

Kyllä Ei

Pikakompostori 220eco

Kompostikäymäläeco



(SV)  ANVISNING FÖR REGISTRERING
Biolan produkterna befrämjar den hållbara utvecklingen. Hållba-
ra material, tillgängliga reservdelar och produktens långa livscy-
kel minskar behovet för användningen av nya råvaror. Biolan ger 
nu dessutom 20 års garanti (från inköpsdatum) på produkterna 
Biolan Snabbkompostor 220eco och Biolan Komposttoaletteco. 

För att garantin skall träda i kraft måste din nya Biolan Snabb-
komposteco eller Biolan Komposttoaleteco registreras. Detta bör 
göras senast inom 14 dagar från inköpsdatum. Identifieringsin-
formation för din kompost eller toalett hittar du snabbt via vårt 
produktregister.

Kom även ihåg att spara inköpkvittot, eller en kopia av det, så att 
du vid behov kan bevisa inköpsdatumet. Ovanstående garanti 
gäller endast produkter i privat bruk, och produkter inköpta från 
och med den 1 mars 2017.

Er information hanteras endast av Biolan Oy och lämnas inte 
utan laglig grund till tredje part. Registerbeskrivningen ingår i 
personuppgiftslagen (523/1999) 10 § och finns till förfogande 
på www.biolan.fi.  

GARANTIANVISNING
Garanti
Biolan Snabbkompostor 220eco och  Komposttoaletteco har i 
privat bruk 20 års garanti. Garantin gäller från inköpsdatum då 
kunden har registrerad produkten på www.biolan.fi, eller skickat 
registreringsblankett till Biolan (Biolan Oy, PL 2, 27501 Kauttua, 
Finland ) inom 14 dagar från inköpsdatum. 
Garanti begränsar inte rättigheter enligt konsumentskyddslagen.  
Garanti gäller endast produkter inköpta från och med den 1 mars 
2017. Original inköpskvitto eller kopia av kvittot måste sparas 
som inköpsbevis.
Om produkten har fått service under garantiperioden, förlängs 
inte garantitiden.

Garantin utges av:   
Biolan Oy  
FO-nummer: 0132209-5
Adress: PL 2, 27501 Kauttua
Kundservice och reklamationer: 
telefon: 0600 16999 
epost: info@biolan.fi 

Denna garanti gäller endast i Finland.

Garantin täcker tekniska fel samt defekt material i, och produk-
tion av, komponenter. Haveri som uppstått genom felaktig an-
vändning, och reparationer av dessa fel täcks inte av garantin. 
För att garantin skall träda i kraft, måste man åkalla denna inom 
tre (3) månader efter man har upptäckt felet. 

Garantin täcker inte:
•	  Slit, skrapor och bucklor som uppstått genom normalt bruk, 

eller skador som uppstått då man tappat eller slagit varan
•	 Fel eller skador som är orsakade av felaktig förvaring, slarvig 

användning, genom att bruksanvisning inte har följts, eller ge-
nom att produkten använts till annat än vad tillverkaren har 
menat den för.

•	 Lösa slitdelar;  
Snabbkompostor 220eco, delarna 3‒26 
Komposttoaletteco, delarna 2‒8 och 10‒14. 

•	 Fel eller skador som uppstått vid transport efter inköp, vid 
transport till service, eller vid felaktig installation av produk-
ten. 

•	 Garantin gäller inte heller skador som orsakas av kemiska 
ämnen, vatten, frost, djur eller av andra ovanliga miljö- eller 
naturfenomen. 

•	 Garantin gäller endast produkter i privat bruk.

REGISTRERINGSBLANKETT
Information märkta med * är obligatorisk.

Produkt* 

För- och efternamn*

Telefonnummer*

E-post adress

Adress*

Inköpsdatum*

Inköpsplats*

Produktiondatum* 
(datum finns i bruksanvisning)

Biolan får skicka nyttiga tips och produktinformation 
i form av t.ex. nyhetsbrev 

Ja Nej 

Snabbkompostor  220eco

Komposttoaletteco


