
Tilaus- ja toimitusehdot 

 

Hinnat 

 Hintamme sisältävät tuote + rahti + verot + muut mahdolliset kustannukset kuten tilauksen käsittelykulut tarjouksen 

mukaan. 

 ITALIAN FURNITURE ONLINE STORE 

Näytepalat, materiaalit ja esitteet on satavana pyydettäessä. 

Puhelinnumero: +358 44 913 3697 

Sähköposti: italianfurnitureonlienestore@hotmail.com 

Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille [Suomeen ja EU-alueelle]. Tuotteiden hinnat sisältävät 

arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin. 

Tilaaminen 

Tuotteet tilataan verkkokaupan kotisivuilla, kun asiakas on saanut tarjouksen jossa ilmenee kokonaishinta ja hän 

seuraavaksi hyväksyy annetun tarjouksen ja tekee sen tilauksen seuraavaksi on huomioitava maksuehdot joka 

löytyvät kohdasta maksaminen ja maksutavat. 

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. Kaikki asiakastiedot käsitellään 

luottamuksellisesti. 

Maksaminen ja maksutavat 

LASKULLA: 

SWAN Italia tuotteet: tilaus tehdään tehtaalle kun maksu on suoritettu. maksu-ehto on 30 % tilattaessa ja loput 70 % 

laskusta, kun tuote on valmis toimitettavaksi tehtaalta. 

Sisältää 2-laskua: 1. lasku ja tilausvahvistus ja 2. lasku ja ilmoitus toimituksesta / lähetyksestä. 

Joissakin tuotteissa voi olla eri maksuehto, ko maksuehto löytyy silloin tuotteensivulta jolloin maksuehto heti 100 %. 

  

Tilaus- ja maksuvahvistus 

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen edellyttää 

sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. 

KAUPPASOPIMUS 

Swan tuotteet; sitova kauppasopimus tulee voimaan kun asiakas on jättänyt tilauksen ja maksanut ensimmäisen 30 

% osan tuotteen kokonaishinnasta tai maksanut tuotteen kokonaishinnan (100 %).  

Toimitustavat ja -kulut 

Tilauksesi toimituskulut näet toimitus- ja maksutavanvalintasivulla. 

Tuotteet toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen kuljetusliikkeen välityksellä mahdollisimman nopeasti. 

Vahvistamme toimitusajat kun olemme saaneet tilausvahvistuksen tehtaalta. Yleensä toimitusaika maksetusta 

tilauksesta on 4-6 viikkoa. 

TOIMITUSKULUT Laskutetaan todellisten kustannusten mukaan, jotka sisältävät pakkauskulut ja kuljetusliikkeen 

kulloinkin voimassa olevat taksat tai jonkun muun erikseen sovitun toimitustavan mukaiset kulut. 



Maksukulut  / lasku 4,00 €  

Toimitusaika 

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen ovat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen keskimäärin n. 5 viikkoa. 

Tarkemmat ajat ilmoitetaan tuotevaihtoehtojen yhteydessä. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista 

viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan 

verkkokaupan etusivulla. 

Peruutusoikeus ja palautusehdot 

Kaikista mahdollisista palautuksista pitää erikseen sopia lähettäjän kanssa ottamalla tähän ensin yhteyttä 

puhelimitse tai yhteydenotto kaavakkeella tai sähköpostilla. Mikäli palautus johtuu myyjän virheestä, hyvitämme 

palautuksen kokonaan. Asiakkaan tai kolmannen osapuolen virheestä johtuvia palautuksia emme hyvitä. 

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 italianfurnitureonlienestore@hotmail.com tai soittaa Tel. +358 44 913 

3697 

Otamme yhteyttä kuljetusliikkeeseen ja järjestämme palautuksen tehtaalle Italiaan. 

Tuote tulee palauttaa kuljetusliikkeen välityksellä 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. Palauttaessasi 

toimitetun tilauksen, liitä siihen mukaan nimesi ja yhteystietosi sekä tilinumerosi rahojen palautusta varten. 

Palautamme maksamasi summan kokonaisuudessaan [14 päivän] kuluessa peruutusilmoituksen saapumisesta, mikäli 

tuote on palautettu tai se on todistettavasti annettu kuljetusliikkeen kuljetettavaksi palautusosoitteeseen. 

Peruutusoikeus ei jos lähetys on matkalla vaurioitunut, on asiakkaan tehtävä siitä halutessaan välittömästi 

vahinkoilmoitus sekä vahingonkorvaushakemus kuljetuksen suorittajalle. Matkavaurioista on ilmoitettava myös 

myyjälle. Emme vastaa välillisistä kustannuksista. 

Lunastamaton paketti 

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole 

tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme 1000 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 lähetys on matkalla vaurioitunut, on 

asiakkaan tehtävä siitä halutessaan välittömästi vahinkoilmoitus sekä vahingonkorvaushakemus kuljetuksen 

suorittajalle. Matkavaurioista on ilmoitettava myös myyjälle. Emme vastaa välillisistä kustannuksista. 


