
Tilauksen peruuttamisohjeet ja peruuttamislomake

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus 
yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää 
liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden 
käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös 
toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme 
edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa 
viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. 

Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä tilauksessa, mikäli 
suoritus on palautettavissa etämaksujärjestelmän kautta, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, 
ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. 

Mikäli maksaminen on tapahtunut verkkopankkinne kautta pyydämme teitä liittämään tilinumeronne 
maksun palauttamista varten peruutuslomakkeeseen tai verkkosivujemme kautta toimittamaanne 
peruutusilmoitukseen. Verkkopankissa suoritettu maksu ei ole palautettavissa suoraan 
maksujärjestelmämme kautta jolloin maksamme suorituksen suoraan ilmoittamallenne pankkitilille.

Voitte täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös 
sähköisesti verkkosivustollamme http://www.musiikkikullas.fi/yhteydenotto tai vastaamalla 
saamaanne tilausvahvistukseen.. Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä 
tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta.

Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette 
osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin.

Muita tietoja tilauksen peruuttamisesta ja tuotteen palauttamisesta:

-Palautettavan tai vaihdettavan tuotteen tulee olla uuden veroinen sinettien kanssa ja mielellään 
pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen.

-Tuotteet palautetaan samaa kuljetustapaa käyttäen asiakaspalautuksena.

-Musiikki-Kullas Webshopin vastuu tuotteen huonosta saatavuudesta, viranomais- ja 
maahantuontirajoituksista rajoittuu aina kaupan purkamiseen ja etukäteen maksettujen rahojen 
palauttamiseen.

-Musiikki-Kullas Webshop pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta tuotteita asiakkaille, jotka 
toistuvasti palauttavat tai jättävät noutamatta tilaamansa tuotteet.

-Musiikki-Kullas Webshop pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta tuotteita joiden hinta on 
virheellinen ostotapahtumaan liittyvän tietoliikenteen häiriön, tietojärjestelmän toimintahäiriön tai 
siihen verrattavissa olevan ulkopuolisen tekijän aikaansaaman häiriön vuoksi. Näissä tapauksissa 
asiakkaan maksama summa palautetaan.

http://www.musiikkikullas.fi/yhteydenotto


Peruuttamislomake
(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

Vastaanottaja 

 Musiikki-Kullas Oy

Asemakatu 13

90100 Oulu

p. 08-5146 412

e-mail info@musiikkikullas.fi

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni tilauksen, joka koskee seuraavien 
tavaroiden toimittamista:

Tilausnumero 

Tilauspäivä 

Vastaanottopäivä

Tilaajan nimi 

Tilaajan osoite 

Tilaajan allekirjoitus 

(vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

Tilinumero ja IBAN pankkitunniste 

Päiväys ______________ / _______________/ ___________________

mailto:info@musiikkikullas.fi

