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PERUUTUSLOMAKE 
 

Päivämäärä:     
Tilausnumero:   
Tilauspäivä:    
 
Tuotteen palauttajan tiedot: 
Nimi    
Katuosoite     
Postiosoite   
Puhelinnumero     
Sähköposti      
Pankkitili    FI  
 
 
Jos haluat peruuttaa tilauksen, täytä peruutuslomake.  
Peruutusilmoitus pitää lähettää sähköisesti osoitteeseen info@lahjamaa.fi 14 vrk kuluessa 
tilauksen vastaanottamisesta. 
Tuotteiden palautus pitää tehdä 14 vrk sisällä peruutusilmoituksen tekemisestä. 
 
Tuotteiden vaihto- ja palautusoikeus 
 
Tuotteilla on neljäntoista ( 14 ) vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Vaihto- ja palautusoikeus on 
voimassa 14 vuorokautta peruutusilmoituksen tekopäivästä.  
 

Ale- ja hygieniatuotteilla sekä mittatilaustuotteilla EI ole peruutus-, palautus- tai vaihto-oikeutta.  
Lain mukaan hygieniatuotteita ovat mm. korvakorut, lävistyskorut, hiuskorut, ihokorut, asuste- ja 
hiuskukat, verkkosukkahousut yms. Tuotteen päällä olevan muovisen sinettikalvon avaaminen poistaa 
palautusoikeuden tuotteelta (esim. Robotime tuotteissa). Tuote on myyntikelvoton tämän jälkeen. 
Kuluttajansuojalaki (KSL 6§ 16) 
 
Tuotepalautuksen kustannuksista vastaa tilaaja. Kustannukset ovat kulloinkin voimassa olevat 
postilähetysten mukaiset maksut. 
 
Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäispakkauksessa. Alkuperäistä hintalappua ei saa irroittaa 
tuotteesta. Kuluttajasuojalaki 6:16 § 3 ja 4. 
 
Jos asiakkaan lähettämä asiakaspalautus katoaa asiakaspalautuksen yhteydessä, emme korvaa vahinkoa tai korvaa 
palautettuja tuotteita, ellei palautusta ole lähetetty kirjattuna tai lähetystunnuksilla seurattavana postina. Huom. Emme 
lunasta postiennakkona lähetettyjä palautuksia. Huomioithan, että tilauksen palautuminen verkkokaupalle vie vähintään 2-5 
arkipäivää lähetyskunnasta riippuen. Hyvitykset maksetaan tileille ja vaihtotuotteet lähetetään n. viikon kuluessa siitä, kun 
palautus on vastaanotettu.  
Huomioithan, että mikäli lopullisen tilauksesi arvo mahdollisen palautuksen jälkeen on alle 10 euroa, veloitamme aina 
toimitusehtojemme mukaisen 5,90 euron pientoimituslisän palautusta vastaanotettaessa. Jos tilauksesi arvo laskee 
palautuksen yhteydessä alle edellisen alennusportaan, vähennämme annetun alennuksen lopullisesta tilaus summasta. Esim 
olet ostanut tuotteita 80 eurolla jolloin olet saanut 5 % alennusta. Palautat tuotteita 25 eurolla, joten 5 % alennusporras ei 
ole enää voimassa, näistä pitämistasi tuotteista saat alennusta edellisen alennusportaan mukaan. Erotuksen vähennämme 
palautetuista tuotteista.   
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Palautusosoite 

 
  Lahjamaa / GreenWhale Oy 
  Vaskenvalajantie 4  
  30100 Forssa 
  0505519119 
 
Tuotepalautuksen kustannuksista vastaa tilaaja. Kustannukset ovat kulloinkin voimassa olevat 
postilähetysten mukaiset maksut. 
Täytä tämä palautuslomake ja laita se mukaan palautuspakettiisi. 

 

Palautus lista (esimerkki) 
Tuoteen 
koodi 

Tuoteen nimi Osto 
hinta 

Määrä Summa Palautus / 
Vaihto 

Palautuksen syy (Jos haluat vaihtaa toiseen 
tuotteeseen, kirjoita tuotekoodi tähän) 

  A1234 Kaulakoru - Puu 7,35€     1 7,35 € Palautus Väärä väri, tuote ei vastannut odotuksia 

 

Palautus lista 
Tuoteen 
koodi 

Tuoteen nimi Osto 
hinta 

Määrä Summa Palautus / 
Vaihto 

Palautuksen syy (Jos haluat vaihtaa toiseen 
tuotteeseen, kirjoita tuotekoodi tähän) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Lisätiedot:   
 
 
 
 
Yhteystiedot:  
Lahjamaa 
Vaskenvalajantie 4 
30100 Forssa 
Y-tunnus: 2215955-7 
 

 
 
Asiakaspalvelu:  
050 5519119 
Ma-Pe 11-18 
info@lahjamaa.fi 


