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1. Yleistä.
Fujitsu-asiakirjaskannerit suunnittelee, valmistaa, markkinoi ja ylläpitää PFU Limited ja sen tytäryhtiöt maailmanlaajuisesti (tästä lähtien “Fujitsu”).
PFU Limited on Fujitsu-konsernin yhtiö.
Fujitsu takaa, että tuote on valmistettu korkealaatuisista osista, jotka ovat yhdenmukaisia Fujitsun julkaisemien määritysten kanssa. Tuotteissa ei ole
materiaalivikoja ja ne toimivat määritystensä mukaisesti. Fujitsu ei voi taata tuotteen virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimintaa.

2. Takuuaika ja voimassaolo.
Takuupalvelu on voimassa siitä päivästä lähtien, kun alkuperäinen loppukäyttäjän asemassa oleva käyttäjä ostaa tuotteen. Takuun voimassaoloaika on
osoitettu osiossa 5.
Mikään tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa.
Tuotteen uniikin sarjanumeron sisältävän alkuperäisen tehdasmerkinnän muuttaminen, turmeleminen tai poistaminen mitätöi takuun.

3. Ohjelmistot.
Fujitsun osana tuotepaketteja levittämät ohjelmistot eivät sisälly tähän takuuseen vaan ohjelmiston Käyttöoikeussopimuksen (EULA) takuuseen.
Käyttöoikeussopimuksen (EULA) tiedot löytyvät ohjelmiston CD-ROM:lta. Ne näytetään myös ohjelmiston asennuksen aikana.

4. Todistus ostosta ja takuun rekisteröinti.
Fujitsu pidättää oikeuden olla myöntämättä takuuta, jos todistusta ostosta ei voida toimittaa. Ostokuitti tai -lasku, josta käy ilmi ostopäivä, sarjanumero ja
tuotteen numero. Fujitsu tarjoaa takuun rekisteröintipalvelun, jossa käyttäjät voivat rekisteröidä tuotteensa verkossa. Jos tuotetta ei rekisteröidä 30 päivän
kuluessa ostopäivästä, tämän takuupalvelun käyttöön vaaditaan todistus ostosta; ostokuitti tai -lasku, josta käy ilmi ostopäivä, sarjanumero ja tuotteen
numero. Asiakkailta, jotka ovat rekisteröineet tuotetakuunsa, ei vaadita todistusta ostosta.
Rekisteröidäksesi tuotteen ja saadaksesi takuutodistuksen anna tuotteen malli ja sarjanumero osoitteessa http://www.fujitsu.com/emea/scanners/register.
Sivustolla esitetään myös mahdollisuus päivittää tuotetakuusi Service Plan-palveluksi. Päivitettyjä palveluita voi ostaa Fujitsu-tuotteidesi toimittajilta.
Jos päivität takuusi, saat muunnetun takuutodistuksen (Certificate of Service), josta käy ilmi hankkimasi Service Plan-palvelun ehdot.
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5. Takuupalvelun laajuus.
Mikäli takuun rekisteröinnin nojalla annettu takuutodistus tai riittävä todistus ostosta voidaan toimittaa, takuupalvelu ja tekninen tuki ovat ilmaisia,
kuten alla olevassa taulukossa esitetään, Fujitsun ja/tai Fujitsun hyväksymien edustajien takuuajan aikana. Voit ottaa yhteyttä Fujitsuun puhelimitse tai
online-tuen yhteydenottolomakkeen kautta osoitteessa:
http://www.fujitsu.com/emea/contact/peripherals/enquiryform/all-in-one-support-form.html
Jos tuotteen takuuaika on erääntynyt tai tuotteen takuuajan todistavaa takuutodistusta tai riittävää todistusta ostosta ei voida toimittaa, kaikkiin tämän
takuun kautta käytettäviin palveluihin sovelletaan Fujitsun senhetkisiä palvelumaksuja.

ScanSnap S1300i skannerit – Tuotetakuun ominaisuudet

Tuotetakuu

Online-tikettijärjestelmä

3

Advance Exchange; tuotteen vaihtaminen 7 päivän sisällä

3

Varaosat, työvoima ja logistiikka sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)
Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :

ScanSnap iX500 skannerit – Tuotetakuun ominaisuudet

3
24 kuukautta

Tuotetakuu

Hotline-puhelintuki

3

Online-tikettijärjestelmä

3

Advance Exchange; tuotteen vaihtaminen 1-2 päivän sisällä

3

Varaosat, työvoima ja logistiikka sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)

3

Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :

ScanSnap S1100i, iX100 & SV600 skannerit – Tuotetakuun ominaisuudet

24 kuukautta

Tuotetakuu

Hotline-puhelintuki

3

Online-tikettijärjestelmä

3

Advance Exchange; tuotteen vaihtaminen 7 päivän sisällä (S1100i & iX100)

3

Advance Exchange; tuotteen vaihtaminen 1-2 päivän sisällä (SV600)

3

Varaosat, työvoima ja logistiikka sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)

3

Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :

Fi-65f skannerit – Tuotetakuun ominaisuudet

12 kuukautta

Tuotetakuu

Hotline-puhelintuki

3

Online-tikettijärjestelmä

3

Advance Exchange; tuotteen vaihtaminen 1-2 päivän sisällä

3

Varaosat, työvoima ja logistiikka sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)
Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :

Työryhmä-, osasto- ja verkkoskannerit – Tuotetakuun ominaisuudet

3
12 kuukautta

Tuotetakuu

Hotline-puhelintuki

3

Online-tikettijärjestelmä

3

Advance Exchange; tuotteen vaihtaminen 1-2 päivän sisällä

3

Varaosat, työvoima ja matkakulut/toimitus sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)
Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :

Pienten tuotantomäärien skannerit – Tuotetakuun ominaisuudet
Hotline-puhelintuki
Online-tikettijärjestelmä
Teknikon käynti, mukana varaosapakki: Vastaus/korjaus viimeistään

3
12 kuukautta

Tuotetakuu
3
3
Seuraava arkipäivä

Korjaukset paikan päällä

3

Varaosat, työvoima ja matkakulut sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)

3

Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :

Keskikokoisten tuotantomäärien skannerit – Tuotetakuun ominaisuudet
Hotline-puhelintuki
Online-tikettijärjestelmä
Teknikon käynti, mukana varaosapakki: Vastaus/korjaus viimeistään

12 kuukautta

Tuotetakuu
3
3
Seuraava arkipäivä

Korjaukset paikan päällä

3

Varaosat, työvoima ja matkakulut sisältyvät (ei kuluville tarvikkeille)

3

Ennakoivan huollon käynnit sisältyvät
Takuuaika (tuotteen ostopäivästä) :
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6. Takuupalveluiden kuvaukset.
Advance Exchange-palvelu – Käytettävissä vain ScanSnap, työryhmä-, osasto- ja verkkoskannerien takuissa. Takuu kattaa varaosat, työvoiman ja toimituksen
tai matkakulut vahvistetuille laitteistovirheille. Täysin kunnostettu, ”kuin uusi”, saman mallin skanneri toimitetaan asiakkalle 1-2 päivän kuluessa (7 päivän
kuluessa malleille ScanSnap iX100, S1100i ja S1300i). Viallinen tuote noudetaan samalla tai 1-2 päivän kuluessa korvaavan skannerin toimituksesta. Advance
Exchange-palvelu on avoinna 09:00-17:00 paikallista aikaa, maanantaista perjantaihin (ei pyhäpäivinä). Tämä takuu ei sisällä ennakoivaa huoltoa,
huoltokoulutusta, tarvikkeita tai puhdistusaineita, eikä paikan päällä tapahtuvaa ohjelmistokokoonpanon, sovellusten tai asennuksen vianmääritystä.
On-site Repair-palvelu (korjaukset paikan päällä) – Käytettävissä pienten ja keskikokoisten tuotantomäärien skannerien takuissa. Takuu kattaa varaosat,
työvoiman ja matkakulut vahvistetuille laitteistovirheille. Pätevä huoltoteknikko saapuu viimeistään seuraavana arkipäivänä varaosien kanssa ja korjaa
laitteen asiakkaan tiloissa. Palvelu on avoinna 09:00-17:00 paikallista aikaa, maanantaista perjantaihin (ei pyhäpäivinä). Tämä takuu ei sisällä ennakoivaa
huoltoa, huoltokoulutusta, tarvikkeita tai puhdistusaineita, eikä paikan päällä tapahtuvaa ohjelmistokokoonpanon, sovellusten tai asennuksen vianmääritystä.
Lisätietoa kunkin skannerimallin tuotetakuusta löydät osoitteesta:
www.fujitsu.com/emea/scanners/productwarranty
Fujitsu tai sen edustaja korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen käyttämällä aitoja varaosia tai tarjoamalla asiakkaalle uuden tai ”kuin uuden” tuotteen,
harkintansa mukaan ja riippuen skannerin mallista.
Kaikki vialliset osat ja tuotteet, jotka vaihdetaan tämän takuun ehtojen mukaisesti ovat Fujitsun omaisuutta. Fujitsu pidättää oikeuden poistaa tuote sen
alkuperäisistä tiloista korjauksen suorittamista varten.

7. Takuupalvelun rajoitukset.
Ongelmat, joista Fujitsu ei ole vastuussa, eivät sisälly takuupalveluun. Näitä ovat muun muassa:
• Kadonneet osat, lisälaitteet, varusteet, kuluvat tarvikkeet ja käytöstä poistettavat tuotteet sekä niiden tuotteiden ongelmat, jotka käyttöohjeen
määräikaishuolto-osiossa listataan käyttäjän vastuulla oleviksi.
• Määräaikaisen ennakoivan huollon tai tarkastusten laiminlyönti.
• Virheellinen asennus, jos sitä ei ole suorittanut Fujitsu tai Fujitsun hyväksymä edustaja.
• Ohjelmistokokoonpanon, ohjelmistoasennusten tai verkkoasetusten ongelmat.
• Laiminlyönti, väärinkäyttö tai käyttöohjeissa määritellyn käyttömäärän ylittävä käyttö.
• Poikkeava sähköinen tai fyysinen kuormitus tai tuotteen ulkoiset sähkötyöt.
• Haitalliset ilmasto-olosuhteet, kuten suuri kosteus tai hyvin pölyinen ympäristö.
• Yhteensopimattomien, viallisten tai väärennettyjen tarvikkeiden tai lisälaitteiden käyttö.
• Paperitukokset ja niiden poistaminen vääränlaisen lastauksen tai yhteensopimattoman välineistön käytön seurauksena; sellaisen paperitukoksen
poistaminen, jonka käyttäjä olisi voinut poistaa seuraamalla käyttöohjeissa määriteltyjä menetelmiä.
• Niittien ja paperiliitinten, sekä liuottimien, kuten liiman tai kemiallisesti käsiteltyjen papereiden aiheuttaman tarvikkeiden ennenaikaisen kulumisen
aiheuttamat vauriot.
• Kemiallisten puhdistusaineiden, joita Fujitsu Europe Ltd ei ole hyväksynyt, aiheuttamat vauriot.
• Sellaisen henkilön, jota Fujitsu ei ole hyväksynyt suorittamaan korjaustöitä, korjaus- tai muutostöiden aiheuttamat vauriot.
• Siirtopalvelut, systeemitekniikkapalvelut, ohjelmointi, käyttöjärjestelmien tai sovellusten ohjelmistojen uudelleenasennus, tiedon rekonstruointi,
uusimpien ohjelmistojulkaisuiden käytön laiminlyönnistä johtuvat toimintamenettelyt.
• Kaikki vahingossa tai tarkoituksella aiheutetut vauriot ja kaikki aiheuttajat, paitsi tuotteen normaali käyttö.
Fujitsu pidättää oikeuden veloittaa asiakasta kaikista palveluista, korjauksista ja/tai tuotteen vaihtamisista, joita takuu ei korvaa.

8. Puhdistus ja päivittäinen huolto.
Optimaalisen kuvanlaadun ja syötön suorituskyvyn saavuttamiseksi skannerin käyttäjän tulee puhdistaa tuote säännöllisesti käyttöohjeissa määriteltyjä
hyväksyttyjä puhdistusaineita ja -tapoja käyttäen. Takuu ei kata ongelmia kuvanlaadussa tai syötössä, mikäli ne johtuvat puhdistuksesta tai päivittäisestä
huollosta. Sellaisissa tapauksissa Fujitsu pidättää oikeuden veloittaa asiakasta palvelusta.

9. Kuluvat tarvikkeet.
Fujitsu-tuotteen optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi on tarpeellista hankkia tarvikepakkauksia korvaamaan normaalissa käytössä kuluneet
tarvikkeet. Kuluvien tarvikkeiden vaihtaminen on asiakkaan vastuulla. Kuluvien tarvikkeiden asennusohjeet löytyvät käyttöohjeesta. Takuu ei kata
kuluvien tarvikkeiden vaihtamista tai asennusta. Vaihtotarvikepakkauksia voi ostaa myyntipisteistä. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi
suosittelemme, että asiakkailla on aina varapakkaus saatavilla.
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10. Määräaikaishuolto.
Pätevän huoltoteknikon suorittama määräaikaishuolto (ennakoiva huolto) voi olla tarpeen skannerituotteen elinaikana sen jatkuvan toiminnan
takaamiseksi. Se, kuinka usein huoltoja tarvitaan, riippuu tuotteen käytöstä. Paljon käytetyt tai usein epätyypillisiä paperityyppejä (mm. itsejäljentävät
paperit, värjätyt paperit, hyvin karkeat ja pölyävät paperit sekä muut kemiallisesti käsitellyt paperit) skannaavat tuotteet vaativat huoltoa useammin, sillä
yllämainitut paperityypit jättävät laitteeseen suuria määriä jäännöksiä ja pölyä. Jäännökset ja pölykertymät voivat heikentää tuotteen suorituskykyä ajan
kuluessa, jollei niitä poisteta.
Merkkejä siitä, että skannerisi on huollon tarpeessa ovat mm.:
• Tunnistimien hälytykset/virheet (pölykertymät estävät tunnistimien toimintaa).
• Alituiset paperitukokset puhdistuksesta ja kuluvien tarvikkeiden vaihdosta huolimatta (jäännöskertymiä teloissa tai pölyä tunnistimien sisällä).
• Ongelmat kuvanlaadussa, esimerkiksi pystyviivat kuvassa tai muut virheet (pölyä ja/tai jäännöksiä lasissa tai optisten yksiköiden sisällä).
• Epätavalliset ”hankaavat” tai koputtavat äänet (vaikeita jäännös- ja pöly/mustekertymiä teloissa ja liikkuvissa osissa).
Kun tuotetta käytetään oikein, siitä pidetään huolta käyttöhjeiden mukaisesti ja käytettävät paperityypit ovat normaaleja (80gsm A4 kopiopaperi),
suosittelemme huoltoa parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi seuraavin väliajoin:
Tuoteryhmä
Työryhmä-, osasto- ja verkkoskannerit
Pienten tuotantomäärien skannerit
Keskikokoisten tuotantomäärien skannerit

Suositus
2-3 vuoden välein tai noin 500 000 skannauksen jälkeen, jos saavutetaan aiemmin.
Vuoden välein tai noin 1 000 000 skannauksen jälkeen, jos saavutetaan aiemmin.
Vuoden välein tai noin 2 000 000 skannauksen jälkeen, jos saavutetaan aiemmin.

Asiakkaat voivat ostaa 1, 2 tai 3 ennakoivaa huoltokäyntiä kerrallaan, riippuen suoritetuista päivittäisistä skannausmääristä.

11. Vastuun rajoitukset.
Fujitsun vastuu kaikenlaisissa vaurioissa on rajoitettu tuotte(id)en hintaan tai tuotte(id)en korjaukseen tai vaihtoon, paitsi jos kyseessä on Fujitsun
huolimattomuudesta johtuva kuolema tai henkilövahinko. Fujitsu ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, vaurioista,
kustannuksista tai kuluista, eikä mistään taloudellisista menetyksistä tai liikevaihdon, voittojen, liiketoiminnan tai liikearvon menetyksistä. Fujitsu ei ole
vastuussa mistään tämän takuun alaisten velvollisuuksiensa rikkomisista, jos kyseessä on Fujitsun hallinnan ulkopuolella oleva seikka, mukaan lukien,
mutta ei rajoitettu seuraaviin; tulipalo, tulva, terrorismi, sabotaasi, siviilikapinointi, sota, työtaistelu tai internetin häiriö tai kaatuminen.

12. Maantieteellinen kattavuus.
Tämä takuu on käytettävissä tuotteilla, jotka on toimitettu ja jotka sijaitsevat Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa,
Kreikka, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Irlanti, Romania, Serbia, Slovakia , Slovenia, Etelä-Afrikka, Espanja,
Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia (PFU (EMEA) Limited jakelukanaviensa kautta toimittamina). Kaikki saaret ovat takuun ulkopuolella, paitsi, jos ne on
suoraan liitetty tieverkkoon. Fujitsu pyrkii suorittamaan korjaukset ja vaihdot kohtuullisessa ajassa ja takuun luokan edellyttämän palvelutason mukaan,
mutta ei takaa näin tapahtuvaksi. Maantieteelliset rajoitukset voivat vaikuttaa palvelutasoon joissakin maissa.
S1100i ja S1300i-takuu on on käytettävissä tuotteilla, jotka on toimitettu ja jotka sijaitsevat Euroopassa, Lähi-Idässä tai Afrikassa (PFU (EMEA) Limited
jakelukanaviensa kautta toimittamina). Maantieteelliset rajoitukset voivat vaikuttaa palvelutasoon joissakin maissa.
Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä paikalliseen Fujitsu-jälleenmyyjään tai -edustajaan.

13. Jälleenmyyjätakuu.
Mikään jälleenmyyjä ei ole valtuutettu muuttamaan ehtoja tässä asiakirjassa; ”Vakuusohjelman tuotetakuun käyttöehdot”. Mikä tahansa jälleenmyyjän
tarjoama lisätakuu tai -vakuus, lukuunottamatta Vakuusohjelmaa, on kyseisen jälleenmyyjän vastuulla.

14. Tuotetakuun päivitykset.
Päivitettyjä Service Plan-palveluita voi ostaa myyntipisteistä 30 päivän sisällä skannerin alkuperäisestä ostopäivästä. Voit ostaa Service Plan-palvelun
myös, jos takuusi on erääntynyt. Lisätietoa Bronze, Silver, Gold ja Platinum Service Plan-palveluista ja niiden maantieteellisestä kattavuudesta
saat osoitteesta:
www.fujitsu.com/emea/scanners/serviceplans
Jos tarvitset apua oikean palvelun valinnassa, ota meihin yhteyttä osoitteessa:
www.fujitsu.com/emea/scanners/serviceadvisor
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15. Henkilökohtaisten tietojesi luovuttaminen.
Fujitsu ei luovuta henkilökohtaisia tietojasi millekään kolmansille osapuolille lukuunottamatta niitä osapuolia, joilla on tähän takuuseen liittyvä
palvelusopimus Fujitsun kanssa. Fujitsu käsittelee kaikki henkilökohtaiset tiedot noudattaen tietosuojaperiaatettamme, joka löytyy osoitteesta [insert
URL]. Fujitsulle on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti.

16. Takuun tarkistus.
Fujitsu pidättää oikeuden tarkistaa ja muuttaa tämän takuun käyttöehtoja.

17. Takuun toimittajan rekisteröity toimisto:
PFU (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road
Hayes
Middlesex
UB4 8FE
United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta)

18. Yhteydenotto teknisen avun keskukseen.
Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä teknisen avun keskukseen (TAC) kahdella tavalla; puhelimitse tai online-tuen yhteydenottolomakkeen kautta. Jos otat
yhteyttä online-tuen yhteydenottolomakkeen kautta, saat tikettinumeron sähköpostiisi ja sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse. Pyrimme soittamaan
takaisin 30-60 minuutin kuluessa. (normaalin työpäivän aikana).
Jos kyseessä on tekninen ongelma, teknisen avun keskus auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelman puhelimen välityksellä.
• Asiakkaan tulee ilmoittaa teknisen avun keskukselle yhteystietonsa sekä tuotemallin numero, tuotenumero, sarjanumero ja ongelman kuvaus.
• Asiakasta saatetaan pyytää suorittamaan yksinkertaisia itsediagnostisia kokeita ja raportoimaan tuloksena oleva tila sekä virhekoodien
viestit ja/tai kuvat.
• Paperitukoksiin tai paperin syöttöön liittyvissä ongelmissa teknisen avun keskus vaatii skannaus- ja kuluvien tarvikkeiden luvut.
• Nämä tiedot auttavat teknisen avun keskusta määrittämään, onko ongelma lähtöisin skannerista vai jostakin muusta järjestelmän osasta sekä sen, voiko
ongelman ratkaista puhelimen välityksellä.
• Huoltokutsu luodaan, kun teknisen avun keskus on vahvistanut laitteistovian.
• Riippuen tuotteesta ja takuun luokasta, teknisen avun keskus neuvoo asiakasta ja järjestää palvelun toimeenpanon, kuten osiossa 8 kuvataan.
Fujitsu tai sen edustaja korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen käyttämällä aitoja varaosia tai tarjoamalla asiakkaalle uuden tai ”kuin uuden” tuotteen,
harkintansa mukaan ja riippuen skannerin mallista.
Kaikki vialliset osat ja tuotteet, jotka vaihdetaan tämän takuun ehtojen mukaisesti ovat Fujitsun omaisuutta. Fujitsu pidättää oikeuden poistaa tuote sen
alkuperäisistä tiloista korjauksen suorittamista varten.
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19. Rekisteröinti ja huolto- j a palveluyhteydenotot.
Tuotetakuun rekisteröinti:
www.fujitsu.com/emea/scanners/registration
Teknisen avun keskus - yhteydenottolomake:
http://www.fujitsu.com/emea/contact/peripherals/enquiryform/all-in-one-support-form.html
Teknisen avun keskus – puhelinnumerot:
Maa

Puhelinnumero

Kielet

Aukioloaika

Itävalta

0820 200474

Saksa

9h-17h, Ma-Pe

Belgia

070 700032

Hollanti (Paina 1), Ranskan (Paina 2)

9h-17h, Ma-Pe

Bulgaria

024925249

Bulgarialainen

9h-17h, Ma-Pe

Kroatia

013000867

Kroatialainen

9h-17h, Ma-Pe

Tšekki

239016804

Tšekin

9h-17h, Ma-Pe

Tanska

070 424239

Ruotsi ja Englanti

9h-17h, Ma-Pe

Viro

668 3275

Englanti

10h-18h, Ma-Pe

Suomi

097 251 9936

Ruotsi ja Englanti

10h-19h, Ma-Pe

Ranska

0825 54 00 38

Ranska

9h-17h, Ma-Pe

Saksa

0911 895 7837

Saksa

9h-17h, Ma-Pe

Kreikka

0210 6863700

Kreikka

9h-17h, Ma-Pe

Unkari

06 80 987 435

Unkari

9h-17h, Ma-Pe

Italia

0522 357137

Italialainen

9h-17h, Ma-Pe

Latvia

80004934

Englanti

10h-18h, Ma-Pe

Liettua

8800 31 840

Englanti

10h-18h, Ma-Pe

Luxemburg

800 21223

Ranska

9h-17h, Ma-Pe

Alankomaat

0900 0400806

Hollantilainen

9h-17h, Ma-Pe

Norja

815 00224

Ruotsi ja Englanti

9h-17h, Ma-Pe

Puola

022 3060079

Puola

9h-17h, Ma-Pe

Portugali

+34 902 11 5913

Portugali

9h-17h, Ma-Pe

Irlanti

0818 716022

Englanti

8h-17h, Ma-Pe

Romania

031 780 1263

Romanialainen

9h-17h, Ma-Pe

Serbia

+49 911 895 7881

Serbialainen

9h-17h, Ma-Pe

Slovakia

02 6862 2603

Slovakian

9h-17h, Ma-Pe

Slovenia

00800 18957494

Slovenian

9h-17h, Ma-Pe

Espanja

902 11 59 13

Espanja

9h-17h, Ma-Pe

Ruotsi

0771 400468

Ruotsi

9h-17h, Ma-Pe

Sveitsi

0848 000021

Saksa (Paina 1), Ranskan (Paina 2), Italian (Paina 3)

9h-17h, Ma-Pe

Iso-Britannia

0370 6000922

Englanti

8h-17h, Ma-Pe

Kiitos, kun valitsit Fujitsun.
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