
Outlet tyypit 

Poistotuote: 

Tuote on priima kuten normaalisti myynnissä olevat tuotteet. Tuotepäällikkömme on kuitenkin päättänyt 
hävittää tällaisen tuotteen esimerkiksi uusien tulossa olevien mallisarjojen tieltä. 

Käyttämätön - Pakkaus avattu: 

Pakkaus on avattu, mutta tuotetta ei ole otettu käyttöön. Tuotepakkaus on saatettu avata eri syistä kuten 
siitä, että pakkauksessa on painauma ja tuote on tarkastettu silmämääräisesti, jotta tiedetään, onko siinä 
havaittavia vaurioita. Mikäli samalle tuotteelle ei ole asetettu muita Outlet tyyppejä, tuote on täysin priima. 

Käyttämätön - Vähäinen tuotevaurio: 

Pakkaus on avattu, mutta tuotetta ei ole otettu käyttöön. Tuotepakkaus on saatettu avata eri syistä kuten 
siitä, että pakkauksessa on painauma ja tuote on tarkastettu silmämääräisesti. Kuntotarkastuksessa on 
havaittu vähäinen vaurio, kuten esimerkiksi tuotteen käyttöä haittaamaton vähäinen naarmu tai painauma. 

Käyttämätön – Tuotevaurio: 

Pakkaus on avattu, mutta tuotetta ei ole otettu käyttöön. Tuotepakkaus on saatettu avata eri syistä kuten 
siitä, että pakkauksessa on painauma ja tuote on tarkastettu silmämääräisesti. Kuntotarkastuksessa on 
havaittu vaurio, kuten esimerkiksi naarmu tai painauma. Tuote on kuitenkin täysin toimintakuntoinen. 

Käyttämätön - Selkeä tuotevaurio: 

Pakkaus on avattu, mutta tuotetta ei ole otettu käyttöön. Tuotepakkaus on saatettu avata eri syistä kuten 
siitä, että pakkauksessa on painauma ja tuote on tarkastettu silmämääräisesti. Kuntotarkastuksessa on 
havaittu vaurio, kuten esimerkiksi selkeä naarmu tai painauma. Tuote on kuitenkin toimintakuntoinen. 

Käyttöön otettu – Uudenveroinen: 

Tuote on otettu käyttöön ja se on saattanut palautua esimerkiksi asiakaspalautuksena. Tuote on voinut olla 
myös testikäytössä tai demossa. Tuotteelle on tarvittaessa tehty ohjelmallinen palautus ja tietoturvaus sekä 
fyysinen siistiminen. Näin se on otettavissa käyttöön kuten täysin uusi laite. Mikäli tuotteelle ei ole asetettu 
muita Outlet tyyppejä, se on täysin priima. 

Käyttöön otettu – Vähäisiä käytön jälkiä: 

Tuote on otettu käyttöön ja se on saattanut palautua esimerkiksi asiakaspalautuksena. Tuote on voinut olla 
myös testikäytössä tai demossa. Tuotteelle on tarvittaessa tehty palautus ja tietoturvaus sekä fyysinen 
siistiminen, jotta se on otettavissa käyttöön kuten täysin uusi laite. Tuotteesta kuitenkin näkee, että sitä on 
käytetty ja siitä voi löytyä esimerkiksi vähäinen naarmu. Tuote on kuitenkin täysin toimintakuntoinen. 

Käyttöön otettu – Selkeitä käytön jälkiä: 

Tuote on otettu käyttöön ja se on saattanut palautua esimerkiksi asiakaspalautuksena. Tuote on voinut olla 
myös testikäytössä tai demossa. Tuotteelle on tarvittaessa tehty palautus ja tietoturvaus sekä fyysinen 
siistiminen, jotta se on otettavissa käyttöön kuten uusi laite. Tuotteesta kuitenkin näkee selvästi, että sitä 
on käytetty ja siitä voi löytyä esimerkiksi naarmu tai muu käytön jälki. Tuote on kuitenkin 
toimintakuntoinen. 

 

 



Tuotepakkausvaurio: 

Tuotepakkauksessa on repeytymä tai se on painautunut jostakin kohtaa. Mikäli tuotteelle ei ole asetettu 
muita Outlet tyyppejä, pakkausvaurio on vähäinen, jolloin pakkausta ei ole avattu. Silmämääräisen 
tarkistuksen perusteella tuotteen on arvioitu olevan priimakunnossa. 

Puutteellinen tuotepakkaus (ei alkuperäinen): 

Tuotteella ei ole alkuperäistä pakkausta. Tällaisessa tapauksessa tuotteelle on annettu vähintään toinen 
Outlet tyyppi, mikä selventää lisää tuotteen kuntoa. 

Puutteellinen tuotepakkaus (ohjekirja): 

Tuotteen mukana normaalisti tuleva käyttöohjekirja puuttuu. Tällaisessa tapauksessa tuotteelle on annettu 
vähintään toinen Outlet tyyppi, mikä selventää lisää tuotteen kuntoa. 

Puutteellinen tuotepakkaus (virtajohto/laturi): 

Tuotteen mukana normaalisti tuleva virtajohto, muuntaja tai latauslaite puuttuu. Tällaisessa tapauksessa 
tuotteelle on annettu vähintään toinen Outlet tyyppi, mikä selventää lisää tuotteen kuntoa. 


