
1. Täytä lomake, tallenna se koneellesi ja toimita se sähköpostilla osoitteeseen 
huolto@malux.fi. Saat paluupostissa  kuittaussähköpostin. Tulosta lomake ja liitä 
se paketin mukana. Huomio! Ainoastaan takuun alaiset puhelimet voidaan 
lähettää kuluitta, joten kannattaa toimittaa useampi puhelin samalla kerralla.

2. Pakkaa laitteet huolellisesti.
3. Tuotteet toimitetaan osoitteeseen: Malux Finland Oy, Työpajatie 13a, 06150 Porvoo

Laskutusosoite

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Tuote Laskutusviite ISSI (Tetra järjestelmän 
puhelinnumero) TEI/IMEI Sarjanumero

Yritys

Laitteen lähetyslomake
Malux tunnistenumero

HUOM! Ilman asianmukaista dokumentaatiota palautettuja tuotteita ei käsitellä!

Ilmoitamme korjauskulut ennen korjausta. 
Joudumme kuitenkin veloittamaan 100 € tarkastus-, käsittely- ja 
postituskuluja. Jos korjaus kuuluu tehtaan arvion mukaan takuun piiriin, 
emme veloita ym. kuluja.

Palautusosoite (korjatut laitteet)
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Vian kuvaus lyhyesti Takuu

Malux täyttää 

Korjaustoimenpiteet

mailto:huolto@malux.fi
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