
            Peruutuskäytäntö 

Peruutusoikeus
 
 Sinulla  on  oikeus  peruuttaa  tämä  sopimus  14  päivän  kuluessa  syytä
ilmoittamatta. 
 
 Peruutusjakso on 14 päivää siitä,  kun sinä olet  tai  nimeämäsi  kolmas
osapuoli, joka ei ole kuljetusyritys, on saanut tuotteet haltuunsa.
 
 Jotta voit harjoittaa peruutusoikeuttasi, sinun tulee ilmoittaa siitä meille
(eShopWorld  c/o  U.S.  Direct  E-Commerce  Limited,  3rd  Floor,  The
Concourse  Building,  100--115  Airside  Business  Park,  Swords,  County
Dublin,  K67  NY94  Ireland,  sähköpostiosoite:  info@eshopworld.com)
päätöksestäsi  purkaa  tämä  sopimus.  Tätä  varten  voit  käyttää  liitteenä
olevaa  peruutuslomakemallia.  Tämä  ei  kuitenkaan  ole  pakollista.  Voit
myös  täyttää  ja  lähettää  peruutuslomakemallin  tai  muun  selkeän
ilmoituksen  sähköisesti  verkkosivustollamme  (linkki  tuotteiden
palautukseen  tarvittavaan  peruutuslomakkeeseen  löytyy  tilaus-  ja/tai
lähetysvahvistuksestasi).  Jos  käytät  tätä  vaihtoehtoa,  lähetämme
vastaanottokuittauksen peruutuksesta pikimmiten (esim. sähköpostitse).
 
 Peruutusjakson ehtojen noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen
peruutusoikeutesi harjoittamisesta ennen peruutusjakson päättymistä. 
 
 Peruuttamisen seuraukset
 
 Jos  peruutat  tämän  sopimuksen,  maksamme  takaisin  kaikki  sinulta
saamamme maksut,  mukaan  lukien  toimituskulut  (pois  lukien  lisäkulut,
jotka  koituivat  siitä,  että  valitsit  muun  kuin  meille  parhaiten  sopivan
toimitustavan),  viipymättä  ja  viimeistään  14 päivän  kuluessa  siitä,  kun
olemme  vastaanottaneet  sopimuksen  purkamisilmoituksesi.  Käytämme
takaisinmaksuun  samaa  maksutapaa,  jota  käytit  alkuperäisessä
maksutapahtumassa,  ellemme erikseen  sovi  muuta  kanssasi;  sinulta  ei
missään tapauksessa peritä kuluja takaisinmaksusta.
 
 Saatamme kieltäytyä hyvityksen tekemisestä,  kunnes olemme saaneet
tuotteet takaisin tai  kunnes olet  todistanut meille,  että olet  palauttanut
tuotteet, kumpi tapahtuukin aiemmin.
 
 Sinun  tulee  palauttaa  tai  antaa  tuotteet  meille  välittömästi  ja  joka
tapauksessa  enintään  14  päivän  kuluessa  siitä,  kun  annat  meille
ilmoituksen  tämän  sopimuksen  purkamisesta.  Tämä  tapahtuu
määräaikana, jos lähetät tuotteet meille ennen 14 päivän kulumista.
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 Sinulle koituu suorat kulut tuotteiden palautuksesta, paitsi jos olet saanut
eShopWorldin brändätyn tai ennalta maksetun merkin.
 
 Sinun  tulee  maksaa  tuotteiden  arvonalennus  vain,  jos  tällainen
arvonalennus  juontuu  tuotteiden  sellaisesta  käsittelystä,  ettei  niiden
laatua, luonnetta ja toimivuutta tarvitse testata.

           Malliperuutuslomake

Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä ja palauta tämä lomake.
  
 -  Vastaanottaja:  eShopWorld  c/o  U.S.  Direct  E-Commerce  Limited,  3rd
Floor,  The  Concourse  Building,  100-115  Airside  Business  Park,  Swords,
County Dublin, K67 NY94 Ireland, sähköposti: info@eshopworld.com.
 
 - Minä/me (*) täten ilmoitamme, että minä/me (*) peruutan/peruutamme
(*) seuraavia tuotteita koskevan myyntisopimuksen (*).
 
 - Tilattu (*)/ vastaanotettu (*).
 
 - Kuluttajan/kuluttajien nimi/nimet.
 
 - Kuluttajan/kuluttajien osoite/osoitteet.
 
 -  Kuluttajan/kuluttajien  allekirjoitus  (vain  jos  tämä  lomake  on  täytetty
paperille):
 
 - Päivämäärä
 ---
(*) Poista tarvittaessa. 
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