
ASUKOHA MÄÄRAMISE SEADE „SIILIKE“

EESMÄRK: 
Asukoha määramise seadme teenus on mõeldud ennetama inimese
kaduma jäämisel ebaturvalises keskkonnas õnnetusse sattumise
läbi elu kaotamist.

TEENUS SISALDAB:
* Asukoha määramise seadme teile kasutusse andmist,
seadme seadistamist ja konfigureerimist teie poolt
määratud asukoha maastiku kaardiga
* 24/7 otsinguoperaatori teenust, mis sisaldab: 

>> tavatingimustes kord päevas kindlal kellaajal seadme monitooringut distantsilt,
tuvastamaks satellit-ja mobiiliside olemasolu, aku laetuse astet ja teiste seadmesse
eelseadistatud parameetrite töösolekut 
>> teie teavitamist vajadusest kontrollida seadme olemasolu või laadida seadme akut
(aku laadimine tavatingimustes kord nädalas, seadme laadimisel palume jälgida, et
laadija otsa hall juhe siseneks noole kõrval)
>> häire korral teie õigust 24/7 teavitada otsinguoperaatorit telefonidel +372 5818 2269
või +372 6616 776 vajadusest määrata seadme asukoht 
>> häire korral otsinguoperaatori kohustust seadme asukoha määramisel teile
esimesel võimalusel seadme asukoha koordinaatide ja maastiku kaardi saatmist
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Asukoha määramise seadme teile kasutusse andmine on tasuta ja tähtajata, kohustusega
kasutuse perioodi lõppedes seade meile tagastada. 
Seadme seadistamine ja konfigureerimine teie poolt määratud asukoha maastiku kaardiga on
tasuline ühekordse tasuga 300 €. 
24/7 otsinguoperaatori teenus on kuutasuga 30 €, arvestus täiskuude eest, arved ettemaksuga.
Raha tagasi garantii seadistamisele ja kuutasule esimese nädala jooksul, kui seade ei täida
ettenähtud funktsioone.
Seadme tagastamise võimalus igal ajal etteteatamisega 1 nädal, seade peab olema töökorras
ja kaubandusliku välimusega. Seadme mittetagastamisel tuleb tasuda hüvitusraha 480 €,
tahtlikult rikkumata, kuid rikkis seadme tagastamisel tuleb tasuda hüvitusraha 300 €.
Seadet palume mitte rikkuda ega avada, asetada külmemasse või kuumemasse keskkonda kui
inimene kannatab ise olla või vee alla, müüa või muul viisil edasi anda ega kasutada muul
eesmärgil kui seadme kasutuse otstarbes on kokku lepitud.
Teenuse osutaja on juurdlusbüroo Losttreasure OÜ koostöös sihtasutusega Kadunud.
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„SIILIKE“ KUS SA OLED? 
SEADME KASUTUSTINGIMUSED


