
Ilmoitukset vaarallisista tai puutteellisista tuotteista ja vaarallisista kuluttajapalveluista

Täällä voit tehdä ilmoituksen : 

tuotteesta, joka on vaarallinen, turvallisuudeltaan puutteellinen tai muuten vaatimustenvastainen

kuluttajapalvelun aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta. Kuluttajapalveluita ovat esimerkiksi huvi- ja leikkipuistot, uimahallit,

yleisötapahtumat ja kauneudenhoitopalvelut.

rakennustuotteesta, joka on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle taikka joka ei ole suoritustasoilmoituksen,

tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen tai muun vapaaehtoisen sertifikaatin mukainen

palveluntarjoajan oma-aloitteinen ilmoitus kuluttajapalvelussa tapahtuneesta onnettomuudesta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta

 

Sähköasennuksia tai sähkötöiden tekemistä koskevat asiat pyydetään ilmoittamaan Tukesin Kysy tai anna palautetta palstan kautta. 

 

Valitse alla olevasta valikosta oikea ilmoitustyyppi ja täytä se ohjeiden mukaan mahdollisimman tarkasti. Ilmoita myös yhteystietosi, jos haluat

henkilökohtaisen vastauksen. Voit tulostaa tai tallentaa ilmoituksen itsellesi lähettämisen jälkeen. 

 

Tutustu tietosuojakäytäntöihimme.

Ilmoitukseni koskee Vaarallinen/puutteellinen tuote

 

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen vaarallisesta, turvallisuudeltaan puutteellisesta tai muuten vaatimustenvastaisesta tuotteesta

sekä tuotteen aiheuttamasta vaara- tai läheltä piti -tilanteesta. 

 

Asian käsittelyä varten tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot tuotteesta ja sen aiheuttamasta vaaratilanteesta. Jätä yhteystietosi, jos haluat

henkilökohtaisen vastauksen tai mahdollisuuden antaa lisätietoja tapaukseen liittyen. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. 

 

Ilmoituslomakkeen pakolliset tiedot on merkitty (*)-merkillä.

Tuotteen kuvaus (esim. kahvinkeitin,

pyöräilykypärä) (*):

Tuotemerkki tai kauppanimi (*): Valokoriste Star Trading Curly LED 45cm messinki

Muut tunnistetiedot (malli/tyyppi, EAN-

koodi, valmistusvuosi, väri jne.) (*):
Malli 21002176, EAN-koodi 6412987910847, Valmistusaika 05/2020

Onko tuotteessa CE-merkintä: Kyllä      Ei      Ei tietoa 

Tuotteen ostoajankohta: 4.12.2020

Kuvaus tuotteen puutteesta tai

vaatimustenvastaisuudesta sekä selvitys

tuotteen mahdollisesti aiheuttamasta

vaaratilanteesta (*):

Arvio vahingon laadusta tai mahdollisesta

terveyshaitasta:

Tuotteen valmistaja tai maahantuoja:

Nimi: S-Ryhmä    Osoite: PL 35

Postinumero: 00088    Postitoimipaikka: S-ryhmä

Puhelinnumero:    Sähköposti:

  

Ostopaikan yhteystiedot:

Nimi: Prisma, Kirkkonummi    Osoite:

Postinumero:    Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:    

  

Pyöreä, ikkunaan asennettava LED-jouluvalo

Tuote aiheuttaa voimakasta radiohäiriötä taajuusalueella 1.5-10 MHz. Radiohäiriö peittää 
turvallisuusliikennettä ja muuta radioliikennettä.

Tuote on puutteellisesti suunniteltu ja valmistettu

https://tukes.fi/asiointi/kysy-tai-anna-palautetta
https://tukes.fi/tietosuoja


Ilmoittajan yhteystiedot: 

 

Ilmoita yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen tai yhteydenoton ilmoitukseesi. Jos et halua jättää yhteystietojasi, tarkistathan,

että antamasi tiedot tuotteesta ovat mahdollisimman kattavat. 

 Haluan jättää yhteystietoni

Nimi:    Osoite:

Postinumero:    Postitoimipaikka:

Puhelinnumero:    Sähköposti:

  

Ilmoitukseen liitettävät tiedostot (esim. kuvat, asiakirjat): 

 

Valitse useampi liite pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa. Voit myös raahata ja pudottaa tiedostot tähän. 

Olet ladannut 0/10 MB     

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon lähetetyt ilmoitukset ovat julkisuuslain mukaisia asiakirjoja, ja ne tallentuvat Turvallisuus- ja

kemikaaliviraston markkinavalvontarekisteriin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto käsittelee luovuttamiasi henkilötietojasi huolellisesti,

lainmukaisesti ja varmistaa näiden asianmukaisen tietosuojan. Voit myös halutessasi jättää ilmoituksen nimettömänä.

Tietosuojaseloste

Syötä laskutehtävän vastaus numeroina alla olevaan kenttään. Laskutehtävän tarkoituksena on estää koneellinen roskapostitus.

kymmenen + neljä = 

Lähetä

Valitse

https://tukes.fi/tietosuoja

