Toimitusehdot
Voimassa 22.1.2019 alkaen kauppa.villivadelma.net verkkokaupassa.
Kauneuspuoti Villi Vadelma 2564217-3 Intiankatu 25, 00560, Helsinki, 044 020 4750,
hanna@villivadelma.net myy tuotteita täysi- ikäisille yksityishenkilöille Suomeen. Tuotteiden
hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.
Nämä sopimusehdot ovat voimassa vain Villi Vadelman ylläpitämän verkkokaupan kautta
tulevissa kaupoissa. Kuluttajakaupassa noudatetaan tilauksen tekemisen aikana voimassa
olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajalainsäädäntöä. Asiakas sitoutuu tilauksen
yhteydessä noudattamaan tilauksen aikana voimassa olevia tilaus- ja toimitusehtoja.

Tilaaminen
Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla
ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen
tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi
verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin
toimitusehtoihin.
Maksaminen ja maksutavat
Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan
maksaa yleisimmillä luottokorteilla, laskulla sekä kotimaisten verkkopankkien kautta
Checkout maksupalvelussa. Verkkopankkimaksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Villi
Vadelman Verkkokaupan välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
Checkout Finland Oy on myös maksun saaja.
Checkout Finland Oy:n maksuehdot
Checkout Finland Oy, Y-tunnus: 2196606-6, Postiosoite: Hämeenkatu 6 B 33100 Tampere,
asiakaspalvelu@checkout.fi, 0800 552 010
Tilaus- ja maksuvahvistus
Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien
lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.
Toimitustavat ja -kulut
Tilauksesi toimituskulut näet toimitus- ja maksutavanvalintasivulla. valittuasi maksu- ja
toimitustavan.
Toimitamme tilaukset postitse kirjattuna (esim. postipaketit) tai kirjaamattomana
toimituksena, joista kirjattuja lähetyksiä voi seurata lähetystunnuksella.

Toimitustapavaihtoehdot ovat: Nouto liikkeestä (Osoitteesta Intiankatu 25), Postipaketti tai
Smartpost-paketti.
Toimitusaika
Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen ovat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen 2-4 p
äivää. Tarkemmat ajat ilmoitetaan tuotevaihtoehtojen yhteydessä. Emme vastaa
ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä
haitoista. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan verkkokaupan etusivulla.
Peruutusoikeus ja palautusehdot
Sinulla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksesi 14 vuorokauden
kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Digitaalisissa sisällöissä ja palveluissa sinulta on
ennen maksutapahtumaa voitu erikseen pyytää suostumus peruutusoikeudesta
luopumiseen, jotta palvelu tai digitaalinen sisältö on voitu toimittaa ennen peruutusoikeuden
päättymistä. Peruutusilmoitukseen sinun tulee merkitä nimesi, osoitteesi, tilauspäivä, tuote ja
se tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen hanna@villivadelma.net tai postitse alla olevaan
palautusosoitteeseen. Tuote tulee palauttaa postitse 14 päivän kuluessa
peruutusilmoituksesta alkuperäiskunnossa ja alkuperäispakkauksessa.
Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Liitä kopio peruutusilmoituksesta
tuotepalautuksen yhteyteen. Mikäli tuotetta on käytetty, pidätämme oikeuden laskuttaa
arvonalennuksesta.
Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteita tarkistusajan jälkeen, ole suoraan yhteydessä
meihin. Palautamme maksamasi summan kokonaisuudessaan 14 päivän kuluessa
valtisemallesi maksutavalle peruutusilmoituksen saapumisesta, mikäli tuote on palautettu tai
se on todistettavasti annettu postin kuljetettavaksi palautusosoitteeseen.
Palautusosoite:
Kauneuspuoti Villi Vadelma, Intiankatu 25, 00560 Helsinki, Suomi
Peruutusoikeus ei koske asiakkaan toivomuksesta valmistettua tai muunneltua tuotetta.
Peruutusoikeus ei koske sinetöitynä toimitettua tavaraa, jonka sinetti on rikottu.
Peruutusoikeus ei koske nopeasti pilaantuvia tai vanhentuvia tuotteita.
Lunastamaton paketti
Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä
paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme 20 euron maksun.

Ongelmatilanteet
Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi,
tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja

palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun
puhelinnumeroon. Jos paketti on vioittunut Postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi
reklamaatio Postiin.
Ylivoimainen este (Force majeure)
Kauneuspuoti Villi Vadelma ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai
myöhästyy Kauneuspuoti Villi Vadelman vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta
seikasta kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- ja tuontikiellosta, viranomaisen
päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai
muusta vastaavasta Kauneuspuoti Villi Vadelman tai sen hankkijoiden toimintaa
vaikeuttavasta tai toiminnan estävästä tekijästä johtuen.
RIITOJEN RATKAISU
Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen
lakia. Nämä ehdot ovat voimassa 22.1.2019 alkaen.

