
Palautukset ja peruutukset   

   

Laillisen peruuttamisoikeutesi lisäksi vidaXL tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden palauttaa, itse ja 

ilmaiseksi useimmissa tapauksissa, melkein kaikki tuotteet, jotka on myyty 30 päivän kuluessa 

vastaanottamisesta (katso alla oleva taulukko). Jotta voit käyttää tätä, sinun on käytettävä XLservice 

palvelua ja sinun on hyväksyttävä XLservice palvelun Käyttöehdot.    

   

Haluatko mieluummin käyttää laillista peruutusoikeutta vidaXL myymille tuotteille? Ei hätää, 

lisätietoja laillisesta peruutusoikeudesta ja mallilomakkeesta löydät alla olevan taulukon kohdasta 

"Laillinen peruutusoikeus".   

   

vidaXL myymät tuotteet ja palautettu XLservice palvelulla   

   

Harkinta-aika   Tuotteen 
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Kuka maksaa 

palautuksen   

Kerro vidaXL 

kaupalle ennen 

kuin 30 päivän 

harkinta-aika 

loppuu   
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tuote   
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Kyllä   vidaXL   Kyllä   vidaXL      

   

   

vidaXL myymät tuotteet ja palautettu laillisella peruutusoikeudella.   

   

Harkinta-aika   Tuotteen 

hyvitysmaksu   

Kuka maksaa ja 

järjestää 

palautuksen   

Kerro vidaXL 

kaupalle ennen kuin   

14 päivän 

harkintaaika loppuu   
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tuote   

30 päivää 

vastaanotosta   

Kyllä   Asiakas   Kyllä   vidaXL   

   

   

XLservice   
Suurin osa vidaXL myymistä tuotteista voidaan palauttaa 30 kalenteripäivän kuluessa niiden 

vastaanottamisesta ilman syytä. Joillekin tuotteille ei ole harkinta-aika jaksoa. Lisätietoja 

poissuljetuista tuoteryhmistä löytyy osiosta poikkeukset lailliseen peruutusoikeuteen ja vidaXL 

Palautuspalveluun.    



Harkinta-aika päättyy 30 päivän kuluttua päivästä, jona sinä tai kolmas osapuoli, jonka olet 

nimittänyt, vastaanotit tuotteen. Jos tilattiin useita tuotteita, harkinta-aika alkaa vasta sitä päivää 

seuraavana päivänä, kun viimeinen tuote on vastaanotettu. Harkinta-ajan aikana voit tarkastella ja 

arvioida tuotetta vain samalla tavalla kuin kivijalka myymälässä. Jos olet harkinta-ajan aikana ylittänyt 

sen, mikä on välttämätöntä tuotteen luonteen ja ominaisuuksien selvittämiseksi, olet vastuussa siitä 

johtuvasta arvon menetyksestä, ja vidaXL verkkokaupalla on oikeus kuitata tämä arvon menetys 

summa, joka sinun pitää maksaa takaisin. Siksi on tärkeää, että käsittelet tuotetta varovasti 

harkintaajan aikana. Pyydämme myös palauttamaan tuotteet aina alkuperäispakkauksissaan, sikäli 

kuin se on kohtuudella mahdollista.    

Huomio: XLservice toimii vain, jos olet tehnyt ostoksen kuluttajana.   

Kuinka käyttää XLservice palvelua    
Jos haluat käyttää XLservice palvelua, sinun on ilmoitettava vidaXL verkkokaupalle päätöksestäsi 

palauttaa tuote ennen harkinta-ajan (30 kalenteripäivän) päättymistä. Voit tehdä tämän tunnetuksi 

eri tavoin:    

   

1. Verkkokeskustelumme kautta   

   

2. Verkkokaavakkeemme kautta   

   

3. Sähköpostilla   
   

Kaikissa tapauksissa, ole hyvä ja anna mahdollisimman paljon tietoa, jotta voimme käsitellä pyyntösi 

suoraan:   

- Palautettavan tuotteen SKU (Tuoteviite, joka näkyy laatikossa/tuotesivulla)    

- Syy miksi haluat palauttaa tuotteen   

- Tieto siitä onko tuote alkuperäisessä laatikossaan, jo sei, niin ole hyvä ja anna laatikon mitat, 

johon tuote on pakattu. Pidä mielessäsi, että kaikki palautettavat tuotteet pitää purkaa    

- Jos löydät mitään vaurioita ja tämä on palautuspyynnön pääsyy, niin arvostaisimme, jos voisit 

tarjota meille kuvat vaurioista. Nämä kuvat auttavat meitä tunnistamaan ongelman syyn ja 

toivottavasti voimme estää tämän tapahtumasta uudelleen tulevaisuudessa.   

   

Kun olet ilmoittanut haluavasi käyttää XLservice palvelua, lähetämme sinulle 

sähköpostivahvistuksen.   

   

Jos peruutat sopimuksen, sinulle palautetaan kaikki siihen mennessä suoritetut maksut (sille osalle, 

jonka peruutus kattaa), mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua 

siitä, kun olet ilmoittanut vidaXL verkkokaupalle päätöksestäsi peruuttaa. VidaXL voi kuitenkin 

viivästyttää hyvitystä, kunnes olemme saaneet tuotteen takaisin tai olet toimittanut todisteet sen 

lähettämisestä takaisin, kumpi tahansa tulee ensin. Palautamme sinulle aina samalla maksutavalla, 

jolla teit alkuperäisen tapahtuman, ellemme ole erikseen sopineet toisin. Missään tapauksessa 

hyvityksen suorittamisesta ei veloiteta kuluja. Jos ostoksesi tehtiin Klarnan kautta, sinulla on 

mahdollisuus lykätä maksua, kunnes vidaXL käsittelee palautuksesi. Löydät tämän vaihtoehdon   

Klarna-tililtäsi.   

   

   



Laillinen peruutusoikeus vidaXL myymille tuotteille   

   

Laillinen peruutusoikeus tuotteille, joita vidaXL myy itse   

Harkinta-aika ja poikkeukset    
Useimpiin vidaXL myymiin tuotteisiin sovelletaan laillista 14 päivän harkinta-aikaa. Joillekin tuotteille 

ei ole harkinta-aikaa, tai voit menettää oikeuden palauttaa tuotteen tietyn toiminnan vuoksi. 

Lisätietoja kategorioista, jotka ovat poissuljettuja, ole hyvä ja lue laillisen peruutusoikeuden 

poikkeukset alta.    

Harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona sinä tai kolmas osapuoli, jonka olet nimittänyt 

(ei kuljetusyhtiö), on vastaanottanut tuotteen. Jos tilattiin useita tuotteita, harkinta-aika alkaa vasta 

sitä päivää seuraavana päivänä, kun viimeinen tuote on vastaanotettu. Harkinta-ajan aikana voit 

tarkastella ja arvioida tuotetta vain samalla tavalla kuin kivijalka myymälässä. Jos olet harkinta-ajan 

aikana ylittänyt sen, mikä on välttämätöntä tuotteen luonteen ja ominaisuuksien selvittämiseksi, olet 

vastuussa siitä johtuvasta arvon menetyksestä, ja vidaXL verkkokaupalla on oikeus kuitata tämä 

arvon menetys summa, joka sinulle pitää maksaa takaisin. Siksi on tärkeää, että käsittelet tuotetta   

varovasti harkinta-ajan aikana. Pyydämme myös palauttamaan tuotteet aina 

alkuperäispakkauksissaan, sikäli kuin se on kohtuudella mahdollista.    

Huomio: laillinen peruutusoikeus on voimassa vain, jos olet tehnyt ostoksen kuluttajana. 

Peruutusoikeuden käyttäminen    

   

Peruutusoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava vidaXL verkkokaupalle peruutuspäätöksestäsi 

ennen harkinta-ajan päättymistä. Voit tehdä tämän tunnetuksi eri tavoin:    

1. Verkkokeskustelumme kautta    

2. Verkkokaavakkeemme kautta   

3. Lähettämällä meille Eurooppalaisen peruutuslomakkeen (katso alta). Tämän lomakkeen 

käyttö ei ole pakollista.    

Haluamme mieluummin sinun käyttävän yhtä yllä olevista vaihtoehdoista.    

4. Tai jossakin muussa yksiselitteisessä lausunnossa, joka on lähetetty vidaXL verkkokaupalle 

osoitteeseen: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, The Netherlands, 

webservice@vidaxl.nl    

Tapauksissa, joissa käytät vidaXL-verkkosivuston vaihtoehtoa ilmoittaaksesi, että käytät laillista 

peruutusoikeuttasi, lähetämme sinulle viipymättä vahvistuksen peruutuksen vastaanottamisesta 

suojatun tietovälineen kautta (esimerkiksi sähköpostitse).   

 

Hyvitys peruutuksen jälkeen    

Jos peruutat sopimuksen, sinulle palautetaan kaikki siihen mennessä suoritetut maksut (peruutuksen 

kattamasta osasta), mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, 

kun olet ilmoittanut vidaXL verkkokaupalle peruutuspäätöksestäsi. Me voimme kuitenkin viivästyttää 

hyvitystä, kunnes olemme saaneet tuotteen takaisin tai olet toimittanut todisteet sen lähettämisestä 



takaisin, kumpi tahansa tulee ensin. Palautamme sinulle aina samalla maksutavalla, jolla teit 

alkuperäisen tapahtuman, ellemme ole erikseen sopineet toisin. Esimerkiksi, jos hyväksyt meiltä 

lahjakortin hyvityksen sijasta. Missään tapauksessa hyvityksen suorittamisesta ei veloiteta kuluja. 

Missään tapauksessa hyvityksen suorittamisesta ei veloiteta kuluja. Jos ostoksesi tehtiin Klarnan 

kautta, sinulla on mahdollisuus lykätä maksua, kunnes vidaXL käsittelee palautuksesi. Löydät tämän 

vaihtoehdon Klarna-tililtäsi.   

   

Tuotteiden palauttaminen ja palautuskustannukset    
Peruutuksen jälkeen sinun on palautettava asiaankuuluvat tuotteet mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluttua päivästä, jona olet ilmoittanut vidaXL 

verkkokaupalle peruutuksesta. Olet täyttänyt tämän velvoitteen, jos palautat asiaankuuluvat tuotteet 

ennen tämän 14 kalenteripäivän ajanjakson päättymistä.    

Voit palauttaa tuotteen seuraavaan palautusosoitteeseen: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, 

Venlo, The Netherlands.    

Kohteiden palautuksessa, joita ei voida palauttaa tavallisella postilla (esim. Huonekalut), sinun on 

otettava huomioon toimituskulut, jotka peritään eri (nouto-) ja toimituspalvelujen toimesta. Näiden 

kustannusten arvioidaan olevan enintään noin 250 euroa. Tavaroiden palauttamisesta (tavallisella 

postilla tai muulla tavalla) aiheutuvat kustannukset ovat täysin sinun vastuullasi.   

Huomio: jos palautat tuotteet ennen kuin ilmoitat haluavasi käyttää laillista peruutusoikeuttasi, 

palautuspaketissa on oltava selkeä ilmoitus siitä, että haluat käyttää peruutusoikeutta. Ilmoita 

pakkauksessa, että kyseessä on palautus peruutuksen takia.    

Esimerkiksi tulostamalla ja liittämällä mukaan peruutusta koskeva Eurooppalainen mallilomake. Anna 

meille lähetyskuitti, joka sisältää Seurantanumeron, jos käytät laillista peruutusoikeutta.   

   

Poikkeukset lailliseen peruutusoikeuteen ja vidaXL Palautuspalveluun   

Laillista peruutusoikeutta ja XLservice palvelua ei sovelleta:    

- tuotteille, jotka pilaantuvat nopeasti tai joilla on rajoitettu hyllysäilyvyysaika.    

- tuotteille, joita ei voida palauttaa terveydensuojelun tai hygienian vuoksi ja joiden sinetti on 

rikkoutunut toimituksen jälkeen (esimerkiksi kosmetiikka).    

- räätälöidyille tuotteille tai tuotteille, jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle 

(esimerkiksi: haluamiesi ominaisuuksien mukaan painettu t-paita).    

- ääni- ja videotallenteille ja tietokoneohjelmistoille, joiden sinetti on rikkoutunut toimituksen 

jälkeen (esimerkiksi: sinetöity DVD, joka sisältää tietyn elokuvan).    

- tuotteille, jotka toimituksen jälkeen sekoittuvat luonteensa vuoksi peruuttamattomasti 

muihin esineisiin (esimerkiksi: bensiini säiliön täyttämisen jälkeen).    

- alkoholijuomille, joiden hinnasta on sovittu kuluttajaostoksen yhteydessä, mutta joiden 

toimitus voi tapahtua vasta kolmenkymmenen tai useamman päivän kuluttua ja joiden 

todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittajalla ei ole 

vaikutusta (esimerkiksi erikoiskausien viinit).    

- yksittäisille sanomalehdille, aikakauslehdille tai tilauslehdille.   

   

https://www.vidaxl.fi/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/FI.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


Ei laillista peruutusoikeutta tai vidaXL Palautuspalvelua vidaXL yritysasiakkaille 

myymille tuotteille.    
   

Ei XLservice palvelua ja laillista peruutusoikeutta vidaXL yritysasiakkaille myymille 

tuotteille.    
   

Yritysasiakkaana sinulla ei ole oikeutta harkinta-aikaan. Katso yritysasiakkaisiin sovellettavat 

Käyttöehdot.    

   

Jos olet yritysasiakkaana tehnyt ostoksen ulkoiselta myyjältä, sovelletaan kyseisen myyjän 

Käyttöehtoja.   

   

   

   

   

   
Liite I: Tilauksen peruuttamisen 

mallilomake Malli tilauksen 

peruuttamiseen   

(täytä ja palauta tämä lomake ainoastaan, jos haluat peruuttaa tilauksen)   

   

• Vastaanottaja: Vida XL B.V. Mary Kingsleystraat 1  5928 SK Venlo, Limburg The Netherlands 

webservice@vidaxl.fi   

   

• Minä/me* ilmoitamme tällä lomakkeella, että haluan/haluamme peruuttaa sopimuksen koskien 

seuraavan tuotteen/tuotteiden ostamista: [määrittele tuote/tuotteet]*, seuraavan digitaalisen 

sisällön toimitusta: [määrittele digitaalinen sisältö]*, ja/tai seuraavan palvelun suorittamista: 

[määrittele kyseessä oleva palvelu].   

   

• Tilattu*/vastaanotettu*: [palvelun tilauspäivä / tuotteiden vastaanottopäivä]   

   

• [Asiakkaan nimi]   

   

• [Asiakkaan osoite]   

   

• [Asiakkaan allekirjoitus (tarvitaan vain, jos lomake toimitetaan paperisena)]   

   
* Yliviivaa kohdat, jotka eivät koske tätä tilausta ja täytä kaikki tarvittavat tiedot.   

   

   


