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Huolellisinkin meistä kadottaa joskus avaimensa, lompakkonsa tai puhelimensa.
Kadotessaan avainnippu, kännykkä tai vaikkapa käsilaukku löytää harvoin itsestään
tiensä kotiin, minkä seurauksena lukkoja joudutaan vaihtamaan ja kadonneen
puhelimen tilalle joudutaan hankkimaan uusi korvaava laite. mySafetyn Avainten
palautuspalvelu on mutkattomin tapa turvata arjen pienesineet ja parantaa
mahdollisuuksia saada kadonneet avaimet ja turvamerkityt esineet takaisin.

AVAINTEN PALAUTUSPALVELU SISÄLTÄÄ KAIKEN TÄMÄN:
1.

Turva-avaimenperän, jossa on tiedoillesi yksilöity koodi, jonka avulla osaamme palauttaa
avaimet juuri sinulle niiden palauduttua meille. Turva-avaimenperä kiinnitetään avainnippuun
tai esimerkiksi autonavaimiin.

2.

Turvatarrat, joissa on tiedoillesi yksilöidyt koodit, jonka avulla osaamme palauttaa kadonneet
pienesineesi juuri sinulle niiden palauduttua meille. Turvatarrat kiinnitetään mukana kulkeviin
pienesineisiin, kuten puhelimeen ja lompakkoon.

3.

Palautuspalvelun. Lähetämme avaimet tai muut palautuneet pienesineet sinulle kirjattuna
kirjeenä tai voit noutaa ne henkilökohtaisesti toimistoltamme. Maksamme myös löytäjälle
löytöpalkkion, josta ei koidu sinulle erillisiä kustannuksia.

LUE LISÄÄ

1.

Kiinnitä Turva-avaimenperä avainnippuusi
ja merkitse Turvatarroilla mukanasi
liikkuvat esineet.

2.

Turva-avaimenperässä ja -tarroissa on
sinulle yksilöidyt tunnistenumerot, joiden
avulla osaamme yhdistää löytyneet esineet
sinuun. Niissä on myös yksinkertaiset
ohjeet löytäjälle.
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TUR
VA
-

T
RA

AVAINTEN
PALAUTUSPALVELU

PA
L

AUTU

E
S PA LV

ENPERÄ
AIM
AV

Avainten palautuspalvelu tuo suurella todennäköisyydellä
kadonneet avaimet ja pienesineet takaisin ja voit säästyä isolta
vaivalta ja kustannuksilta. Lompakoilla, puhelimilla ja muilla
tärkeillä esineillä on usein rahallisen arvon lisäksi tunnearvoa.
Turva-avaimenperän ja -tarrojen ansiosta sinulla on parempi
mahdollisuus saada kadottamasi esineet takaisin.

TURVA
TA
R

NÄIN AVAINTEN
PALAUTUSPALVELU TOIMII:

LU

Jos kadotat turvamerkittyjä esineitäsi,
niiden löytäjä toimittaa ne mySafetylle
sovitulla tavalla. mySafety maksaa
löytäjälle 10–20 euron löytöpalkkion ja
otamme sinuun yhteyttä. Palautamme
esineesi turvallisesti kirjattuna kirjeenä
– täysin lisämaksutta.

YHTEYSTIEDOT:
ASIAKASPALVELU:
09 4270 4000 (pvm/mpm)
info@mysafety.fi

ETUPAKETTISI
Haluamme mySafetylla mahdollistaa sinulle
turvallisemman arjen ja helpottaa elämääsi
mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa.
mySafetyn asiakkaana saat maksutta apua yhdellä
puhelinsoitolla kadonneiden maksukorttien ja matkapuhelinliittymien sulkemisessa. Asiakasneuvojamme
auttavat vuorokauden ympäri vuoden jokaisena
päivänä Hätäpäivystyksen numerossa 0800 159 159
(ulkomailta soitettaessa +358 800 159 159).

mySafety Oy,
PL 5360, 00511 Helsinki

HÄTÄPÄIVYSTYS 24/7:
0800 159 159 (maksuton)
Tai jos soitat ulkomailta:
+358 800 159 159

mySafety tarjoaa helppoja ja tehokkaita ratkaisuja turvalliseen arkeen sekä yrityksille
että yksityishenkilöille. Kattavien turva- ja vakuutuspalvelujemme tarkoituksena on
poistaa harmeja ja tuoda mielenrauhaa asiakkaillemme, jotka voivat keskittyä muuhun
elämäänsä täysillä.
mySafety Oy on osa mySafety Group -konsernia. Lisätietoa osoitteesta mysafety.fi.

