
Tilauspäivä Tilaajan viiteSukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Sukupuoli  Asiakkaan pituus (cm)

Diagnoosi (kerro, jos asiakkaalla on myös kipuoireyhtymä)

Maksusitoumuksen nro.

Vakuutusyhtiö ja vahinkonumero

Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite)

Mies Nainen Muunsukupuolinen

Aikuinen Lapsi (alle 13v.)

*Toimitustapahinnasto, lisätiedot ja ehdot: www.lymed.fi 

KORJAUS-/MUUTOSLOMAKE

Palautustoimituksen vaihtoehdot (muu kuin takuukorjaus) Hinnat sis. alv

Posti Kotipaketti (suositeltu) Sovitusti, 1-3 arkipäivää 14,50 €
Vastaanottaja kontaktoidaan: jako ovelle erikseen sovittuna ajankohtana. Useampi toimitusyritys.

Posti Express-paketti 1-3 arkipäivää 13,50 €
Jaetaan ovelle päivisin, siirtyy noutopisteeseen jos vastaanottaja ei paikalla.

Postipaketti 1-3 arkipäivää 9,90 €
Toimitus automaattiin tai noutopisteeseen

Yritysasiakas: ennalta sovittu toimitustapa tai koontitoimitus

Nouto Lymed-myymälä Tampere 0 €

Asiakas lähettää tuotteen itse 
suoraan Lymediin
  (Huom! Liitä pakettiin selkeästi 
käyttäjän nimi ja/tai tilausnumero)

Palautettavat 
tuotteet         ____________Kpl

Lymed täyttää: asiakasnroLymed täyttää: Lymed täyttää: tilausnro

Tilaukseen liittyvä mahdollinen aikataulu:

Vain toimitukseen liittyvät lisätiedot (esim. ovikoodi):

Laskun viitetiedot

PALAUTUSTOIMITUS

www.lymed.fiLymed Oy | Pyhäjärvenkatu 5, 33200 Tampere

V1.3

Toimituksen vastaanottajan nimi Vastaanottajan matkapuhelinnro. (pakollinen)

Vastaanottajan sähköposti (pakollinen, saapumisilmoituksia varten)

Toimitusosoite

Mittaajan / Yhteyshenkilön nimi

Mittaajan /Yhteyshenkilön puhelinnumero (pakollinen)

Mittaajan /Yhteyshenkilön sähköposti

Sairaala / Hoitolaitos ja osasto

KORJAUKSEEN TAI MUOKKAUKSEEN LÄHETTÄMÄNI TUOTE:

on Lymedin valmistama tuote. 

on valmistettu 12 kk sisään.*

sisältää kiinnitetyn tuotetietolapun. 

tuotetta ei ole itse korjattu millään tavalla.

*Huomioithan, että mitta- tai paine/kompressiotason muutoksia emme voi tehdä 
yli 6kk vanhoihin tuotteisiin.

Korjaus-/muutostarve:

Kustannusarvio €

Kysytty lisätietoja pv

Ei korjata

Valmistuspv

Lisätietoja:

Aikataulu:

LYMED TÄYTTÄÄ:

Kuvat tuotteesta
Mahdolliset kuvat korjattavasta tuotteesta ja sen istuvuudesta: 

info@lymed.fi otsikolla “Korjaus: ASIAKKAAN NIMI”. 

Uudet mitat liitteenä 

Mitat otettu (pvm): Kuvat lähetetty

MIKÄLI TUOTETTA EI ARVIOIDA KORJAUSKELPOISEKSI:

Haluan tuotteen takaisin ja sitoudun maksamaan toimituksen ellei 
kyseessä ole takuukorjaus.

Tuotteen voi hävittää tai kierrättää jatkokäyttöön anonyyminä.
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