
Kaikki ei ihan aina suju suunnitelmien mukaan 
 

Reilu vaihto- ja palautusoikeus 

Voit vaihtaa tai palauttaa minkä tahansa palvelun/tuotteen 90 päivän aikana kuittia/sopimustasi vastaan. 
Palautuksesta saat hyvityskortin. Hyvityskortilla voit ostaa mitä tahansa palveluita / tuotteitamme.  

Vaihto- ja palautusoikeus on lisäetu, joka ei vähennä sinulle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia.  

 

Kokeile 90 päivää 

Meille on tärkeää, että palvelusi on juuri sinulle sopiva.  

Jos siis huomaat, että huolella valitsemasi palvelupaketti ei sovi sinulle niin voit vaihtaa sen toiseen. 
Mutta älä turhaan kiirehdi, testaa vähintään 14 päivää – sinulla on 90 päivää aikaa testata palvelun 
sopivuutta.  
 

Vaihto-oikeus on voimassa 90 päivää ostopäivästä kuittia/sopimustasi vastaan.  
Maksat itse mahdollisen hintojen erotuksen.  
Jos uuden palvelun hinta on edullisempi kuin vanhan, lataamme erotuksen hyvityskortille.  
 

Lisätietoja saat Jarkko Hassiselta:  
 

 puhelin 0400 708 436 (puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 10 - 16) 
 

 

Vaihto-oikeus on lisäetu, joka ei vähennä sinulle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia: 
 
 

 
 

Tietoa ja ohjeita 
 

Ostaminen, myyminen ja sopimukset  
Kuluttajan ja yrityksen välillä syntyy aina sopimus, kun kuluttaja ostaa yritykseltä tavaran tai palvelun.  
Sopimuksen solmimista on esimerkiksi se, kun kuluttaja maksaa tuotteen kaupan kassalla tai hyväksyy yrityksen 
antaman remonttia koskevan tarjouksen. 
 

Sopimuksen tekeminen  
Kun kuluttaja ostaa yritykseltä tavaran tai palvelun, kyse on sopimuksen tekemisestä. Sopimus syntyy esimerkiksi 
niin, että kuluttaja maksaa tuotteen kaupan kassalla tai hyväksyy yrityksen antaman remonttia koskevan tarjouksen. 
Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta. Molempien osapuolten on noudatettava sopimusehtojen velvoitteita, eikä 
kumpikaan osapuoli voi yleensä ilman erityistä syytä yksipuolisesti muuttaa sopimusta.  
Esimerkiksi myyjän on toimitettava tuote, ostajan on maksettava sovittu hinta sovittuna ajankohtana ja tavaran tai 
palvelun on vastattava sovittua. 
Kauppasopimus on useimmiten sitova, vaikka sitä ei olisi tehty kirjallisesti. Suullista sopimusta voi olla vaikea 
riitatilanteessa todentaa, joten varsinkin isommista hankinnoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. 
 

Tilauksen peruminen 
Tuotteen tilauksen voi peruuttaa, jos tilattua tavaraa ei ole vielä toimitettu.  
Peruminen on kuitenkin sopimusrikkomus, minkä vuoksi myyjällä voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. 
Sopimusehdoissa voidaan määritellä ennalta korvaus, jonka kuluttaja joutuu maksamaan, jos hän peruuttaa tilauksen 
ennen tavaran luovutusta tai keskeyttää palvelun kesken sopimuskauden. 
Korvauksen pitää olla kuitenkin kohtuullinen ja vastata keskimäärin niitä kustannuksia, joita peruuttaminen 
todellisuudessa aiheuttaa myyjälle. Kohtuullisen korvauksen arviointiin vaikuttaa muun muassa se, kuinka yksilöllinen 
tilattu tuote on, kuinka pitkälle sen valmistus on edennyt, tilauksen purkamisen ajankohta, myyjän todelliset kulut ja 
saamatta jäänyt myyntivoitto. 
 

Kaupan peruminen 

  

Palautusoikeus 
 

Tuotteen ostaminen merkitsee sopimuksen tekemistä, eikä sopimusta voi kumpikaan osapuoli yksinään muuttaa. 
Kauppaa ei siis voi yleensä perua, vaikka tulisikin katumapäälle. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat 
säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita. 
 

Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain silloin, jos: 
 

Yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden. Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle 
vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot, esimerkiksi 8 tai 30 päivän palautusoikeuden. 
Kauppa voi vaatia myös esittämään kuitin silloin, kun tuotteen ostajalle on annettu oikeus vaihtoon tai palautukseen.  
Jos virheettömän tuotteen palautusoikeudesta ei ole sovittu ennen kaupan tekemistä ja yritys palautukseen suostuu, 
yrityksellä on halutessaan oikeus vaatia kaupan purkamisesta kohtuullinen vahingonkorvaus eli purkuraha. 

 
Lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta 

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/
http://www.kkv.fi/

