
Laitteiston palautus myyjälle 

Tärkeä tieto tulliasiakirjoista 

Jos olet palauttamassa laitteistoa EU:n ulkopuolelta, on hyvin  tärkeää , että et merkitse  
alkuperäistä hintaa tulliasiakirjoihin. 

Laitteistolla on alkuperäinen hinta vain , kun se alunperin toimitetaan. 

Jos laitat suuren arvon tulliasiakirjoihin, meiltä veloitetaan tuontitulli ja arvonlisävero - 
tosiasiassa emme hyväksy pakettia ja se palautetaan sinulle avaamattomana (kolmesta 
neljään viikon viiveen jälkeen) ja saatat lopulta joutua maksamaa toiseen kertaan oman 
maasi tuontitullit ja verot. DryFire ei vastaa mistään näin lähetetyistä paketeista.  

Merkitse tulli-asiakirjoihin englanniksi seuraavaa:  

"Product returned under warranty or for repair - ma ximum value for customs 
purposes 25 (twenty five) pounds sterling."   

Paketit, joihin on merkitty korkeampi arvo kuin tämä, ei hyväsytä ja palautetaan   

Varmistathan myös, että kaikki selitykset on kirjoitettu englanniksi, tai sinulla on vaara, että 
pakettisi asetetaan kiistanalaiseksi. 

Paketoinnin yksityiskohdat 

Jos olet palauttamassa laitteistoa meille, katso kuvia alapuolella ja noudata näitä ohjeita: 

• Jos sinulla on vielä alkuperäinen laatikko ja pakkaus, joka tuli DryFire yksikkösi 
mukana, suosittelemme lämpimästi käyttämään tätä pakkausta palautuksessa. Jos 
olet säilyttänyt kaiken pakkauksen sisällön, yritä ja käytä pahvitöttöröitä 
simulaattoripäiden ympärillä estämässä niitä liikkumasta ympäriinsä kuljetuksen 
aikana. Tee tämä varmistettuasi, että simulaattorissa ei ole virta kytkettynä, 
kääntämällä päät yläasentoon ja laita töttöröt päiden päälle ja teippaa töttöröiden 
ympäri. 



 

• Jos sinulla ei ole alkuperäistä pakkausta, suosittelemme laittamaan taivutetun 
pahvinpalan kunkin pään  ja sen kiinnikkeen väliin, jotta se ei pompi edes takaisin 
kiinnikkeessä. 

 

• Laita simulaattori suureen muovipussiin, ja jos sinulla ei ole muuta kiristintä, käytä 
teippiä pussin ulkopuolella sitomaan tiukasti kunkin pään yli, jottei pää pääse 
liikkumaan. 

• Varmista, että kaikki on hyvin kiinni ja mikään ei kalise ympäriinsä pakkauksen 
sisällä. 

• Jos sinulla ei ole alkuperäistä pakkausta, käytä laatikkoa lähettämiseen - ei 
kuljetusliikkeen paperista/muovista kirjekuorta. 

o Varmista, että laatikko on riittävän suuri, jotta jää riittävästi väliä simulaattorin 
yläosan ympärille, että jos jotain laitetaan kuljetuksen aikana paketin päälle, 
paino ei kohdistu välittömästi simulaattoripäihin. 



o Kaikki välit laatikossa voi sitten täyttää käyttäen runsaasti pehmikettä, 
styroksin paloja tai muuta sopivaa täytettä. - Varmista, että simulaattori ei voi 
liikkua laatikon sisällä. 

o Pakkaa koko laite tiukasti ja varmasti. Ravista laatikkoa tarkistaaksesi, että 
simulaattori ei liiku sen sisällä. 

• Lisää asiakirja (ja kopiot kaikesta sähköposti kirjeenvaihdosta) paketin sisälle 
osoittamaan, mitä olet pakannut pakettiin ja miksi olet lähettänyt laitteiston takaisin. 

Huomaa:  Wordcraft International Ltd varaa oikeuden veloittaa kuljetuksen aikana 
sattuneista vahingoista. 

Meidän postiosoitteemme 

Wordcraft International Ltd 
1st Floor 
St Katherine's House 
St Mary's Wharf 
Mansfield Road 
Derby 
DE1 3TQ 
United Kingdom 
 
Tel: +44 (0)1332 867260 (tämä tarvitaan tavallisesti UPS lähetyksiin) 
Mobile: +44 (0)7894 851610  

Palautuslähetys 

Mitä sisällyttää palautuslähetykseen. 

• Simulaattorisi/asevarustus. 

• Asiakirja, joka sisältää: 

o Palautusosoite (sen pitää olla fyysinen osoite, ei postlokero), 

o Sähköpostiosoite, 

o Puhelinnumero, 

o Asiakirja, joka sisältää kirjallisen kuvauksen viasta, 

o Tuloste korjausta koskevasta kirjeenvaihdosta. 

Huomaa:  Wordcraft International Ltd. suosittelee kuljetusliikkeeksi UPS (United Parcel 
Service of America, Inc) kaikille lähetyksille. 

 


