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1. Käyttöehtojen kohde ja yleiset säännökset 

 

1.1. Nämä Saksavorst verkkokaupan käyttöehdot (jäljempänä ehdot) säätelevät 

osoitteessa www.saksavorst.ee sijaitsevan verkkokaupan (jäljempänä verkkokauppa) 

hallinnoijan, joka on Veikand AS (rekisteritunnus 10313504, ALV-tunniste 

EE100084450, toimipaikka Kaevu 10, 80037 Pärnu, puh. +372 446 4930, s-posti 

netipood@veikand.ee tai veikand@veikand.ee, jäljempänä myyjä) ja verkkokaupan 

käyttäjän (jäljempänä ostaja) välisiä verkkokaupan käyttöön ja käytön aikana solmittaviin 

liiketoimiin liittyviä oikeudellisia suhteita, samoin verkkokaupan käytön yleisiä ehtoja. 

 

1.2. Verkkokauppapalvelu mahdollistaa sen, että ostaja voi solmia verkkokaupassa 

myyjän kanssa osto- ja myyntisopimuksen, joka koskee verkkokaupassa 

myytävää/myytäviä tavaraa/tavaroita (jäljempänä tavara/tavarat). Tämän lisäksi ostaja 

voi esittää verkkokaupassa vuokrasopimusta koskevan/koskevat hakemuksen/hakemukset. 

 

1.3. www.saksavorst.ee on myyjän perustama verkkokauppa, jonka kautta 

tavaroita/palveluja myydään ostajalle. 

 

1.4. Ennen tavaraa koskevan osto- ja myyntitoimen suorittamista ja 

vuokrasopimushakemuksen jättämistä ostaja vahvistaa, että on tutustunut ehtoihin, 

suostuu täyttämään ja noudattamaan niitä ja pitää niitä myyjän kanssa solmittavan 

liiketoimen osalta sitovina ehtoina. Ostaja, joka ei hyväksy ehtoja, ei voi suorittaa tavaraa 

koskevaa osto- ja myyntitoimenpidettä myyjän kanssa. 

 

1.5. Ehtojen lisäksi myyjän ja ostajan välisiä verkkokauppaan liittyviä oikeudellisia 

suhteita säätelevät myös Viron tasavallassa voimassa olevat säännökset, joita myyjän ja 

ostajan on noudatettava myös kysymyksissä, joita ei ole käsitelty erikseen ehdoissa. 

 

1.6. Myyjällä on oikeus muuttaa ja täydentää näitä ostoehtoja ja hinnastoa verkkokaupan 

kehityksen mukaan ja verkkokaupan paremman ja turvallisemman käytön takaamiseksi. 

Muutoksista ja täydennyksistä ilmoitetaan verkkosivulla www.saksavorst.ee. Ostoehtojen 
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ja hinnaston muutokset ja täydennykset astuvat voimaan, kun vastaava muutos tai 

täydennys on julkaistu verkkosivulla www.saksavorst.ee. Mikäli tilaus jätettiin ennen 

ostoehtojen muutosten astumista voimaan, sovelletaan niitä ostoehtoja, jotka olivat 

voimassa tilauksen jättämishetkellä, paitsi mikäli laissa tai näissä ehdoissa on säädetty 

toisin. 

 

2. Osto- ja myyntitapahtuman osapuolet 
 

2.1. Myyjä on verkkokaupan hallinnoijana toimiva yhtiö, jonka toiminimi on Veikand AS 

(rekisteritunnus 10313504, ALV-tunniste EE100084450, toimipaikka Kaevu 10, 80037 

Pärnu, puh. +372 446 4930, sähköposti netipood@veikand.ee ja veikand@veikand.ee) 

 

2.2. Ostajana voi olla vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö ja jokainen juridinen 

henkilö, joka ennen osto- ja myyntitapahtuman suorittamista ja vuokrasopimuksen 

anomista vahvistaa, että on tutustunut ehtoihin ja hyväksyy ne ja sitoutuu täyttämään niitä. 

 

3. Tavaroiden hinnat, saatavuus ja tuotetiedot 
 

3.1. Kaikkien verkkokaupassa myytävien tavaroiden hinnat on esitetty euroina ja ne 

sisältävät Viron tasavallassa osto- ja myyntitapahtuman suorittamisajankohtana voimassa 

olevan arvonlisäveron. 

 

3.2. Tavaran osto- ja myyntihinnan lisäksi ostaja sitoutuu maksamaan myös ostamansa 

tavaran määränpäähän toimittamiseen liittyvät kuljetuskustannukset (jäljempänä 

kuljetuskustannukset), paitsi jos ostaja on tilausta tehdessään valinnut vaihtoehdon 

”Tulen itse noutamaan osoitteesta Kaevu 10, Pärnu”. Mikäli tavaran määränpää sijaitsee 

Viron tasavallassa, kuljetuskustannusten määrä on korkeintaan 5 kg painavien tavaroiden 

osalta 3,90 € Smartpostin pakettiautomaatissa, 5,00 € Omnivan pakettiautomaatissa ja 

5,90 € käytettäessä ELS Kullerin palvelua ja yli 5 kg painavien tavaroiden osalta 4,90 € 

Smartpostin pakettiautomaatissa, 6,90 € Omnivan pakettiautomaatissa ja 9,90 € 

käytettäessä ELS Kullerin palvelua. Edellytyksenä on, että noudatetaan kuljetusyhtiön 

kuljetusehtoja. Pääsääntöisesti tavarat toimitetaan ostajalle 3 työpäivän kuluessa. Mikäli 

ostoskorin sisällön arvo ylittää 200 €, tavarat toimitetaan asiakkaalle maksutta. 
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3.3. Myyjällä on oikeus muuttaa milloin vain tavaroiden hintoja ilman ennakkoilmoitusta. 

Mikäli myyjä muuttaa tavaroiden hintaa sen jälkeen, kuin ostaja on esittänyt tavaraa 

koskevan tilauksen, myyjä sitoutuu myymään tavarat ostajalle hintaan, joka oli voimassa 

ostajan suorittaessa osto- ja myyntitoimenpidettä. Mikäli myyjän muuttama hinta on 

edullisempi kuin hinta, joka oli voimassa ostajan suorittaessa osto- ja 

myyntitoimenpidettä, ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjää korvaamaan hintaeroa tai 

myymään tavaroita osto- ja myyntitoimenpiteen jälkeen voimaan astuneeseen 

edullisempaan hintaan. Jos sen sijaan tavaran muutettu hinta on korkeampi kuin hinta, 

joka oli voimassa ostajan suorittaessa osto- ja myyntitoimenpidettä, ostajalla on oikeus 

ehtojen kohdassa 6.1. määritellyin ehdoin peruuttaa osto- ja myyntitoimenpide ehtojen 

kohdan 6.4. mukaisesti. 

 

3.4. Mikäli verkkokaupassa tarjottavan tavaran hinta on muuttunut/hintaa on muutettu 

teknisen vian tähden vastaavan tavaran normaaliin markkinahintaan verrattuna 

kohtuuttoman edulliseksi eikä myyjä ole merkinnyt tavaran yhteyteen erikseen, että 

kyseessä on hänen tavaralle antamansa tarjoushinta, on myyjällä oikeus peruuttaa ostajan 

solmima virheellisesti hinnoiteltu osto- ja myyntitoimenpide sillä edellytyksellä, että 

myyjä ei ole vielä lähettänyt tavaraa ostajalle määränpäähän osto- ja myyntitoimenpiteen 

täyttämiseksi. 

 

3.5. Saadakseen kiinnostuksensa kohteena olevasta tavarasta täydellisen kuvauksen (ml. 

tuotteen tekniset ominaisuudet ja ulkonäkö) ostaja voi kääntyä myyjän puoleen 

lähettämällä sähköpostitse tiedustelun osoitteeseen netipood@veikand.ee, soittamalla 

numeroon +372 504 6928 tai tuotteesta riippuen ja ainoastaan ennalta sovittaessa 

tulemalla itse paikalle AS Veikandin toimistoon osoitteessa Kaevu 10, Pärnu. 

 

3.6. Tuotetiedoissa kuvatut tavaran määrää ja hintaa koskevat muutokset astuvat voimaan, 

kun ne on julkaistu verkkokaupassa www.saksavorst.ee. 

 

3.7. Mikäli tuotetietoihin on merkitty erikseen toimitusaika, se on ilmaistu työpäivinä. 
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4. Tilauksen vahvistaminen, osto- ja myyntisopimuksen 

solmiminen 
 

4.1. Tilauksia otetaan vastaan verkkokaupassa www.saksavorst.ee automaattisen 

tilausjärjestelmän kautta. 

 

4.2. Tilaus ei merkitse osto- ja myyntisopimuksen solmimista. Osto- ja myyntisopimus 

solmitaan ja velvollisuudet muodostuvat vasta täytettäessä näiden ehtojen kohta 4.14. 

 

4.3. Suorittaakseen ostotapahtuman verkkokaupasta valitsemansa tavaran osalta ostajan 

tulee ensin lisätä haluamansa tavara ostoskoriin napsauttamalla sitä varten tavaran 

tuotetietosivuilla olevaa linkkiä ”Lisää koriin”. Mikäli ostaja haluaa ostaa saman osto- ja 

myyntitapahtuman yhteydessä muitakin tavaroita, hänen on suoritettava edellä kuvattu 

toimenpide kunkin haluamansa tavaran osalta. 

 

4.4. Valittuaan haluamansa tavaran/tavarat ja lisättyään ne ostoskoriin ostajan on osto- ja 

myyntitapahtuman jatkamiseksi napsautettava ylhäällä otsikkorivillä sijaitsevaa linkkiä 

”Ostoskori”. Ostaja voi suurentaa tai pienentää ostoskorissa ostettavien tavaroiden 

määrää, samoin poistaa tavaroita ostoskorista. Ostoskoriin tehdyt muutokset päivittyvät 

automaattisesti napsautettaessa vastaavaa painiketta. 

 

4.5. Ostajan ostoskoriin lisäämien tavaroiden hintaan lisätään ehtojen kohdan 3.2. 

mukaisesti myös kuljetuskustannukset, jotka lisätään automaattisesti hintaan, joka ostajan 

on maksettava ostokorvissa olevista tavaroista, ja jotka muodostuvat ostajan valitseman 

kuljetustavan mukaan ostoskoriin omalle rivilleen. 

 

4.6. Valittuaan lopullisesti tavarat, jotka haluaa ostaa, ja halutessaan jatkaa osto- ja 

myyntitapahtumaa ostajan on napsautettava linkkiä ”Mene kassalle”. 

 

4.7. Ennen kuin myyjä ottaa tilauksen vastaan, ostajan on syötettävä yhteystietonsa eli 

täytettävä lomakkeeseen henkilökohtaiset tietonsa (etunimi, sukunimi, tavaran määränpää: 

kaupunki, osoite, postinumero; puhelinnumero, sähköpostiosoite, juridisen henkilön osalta 
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juridisen henkilön toiminimi, rekisteritunnus, ALV-tunniste, juridisen henkilön juridinen 

osoite, tavaran määränpää, edustajan etu- ja sukunimi). 

 

4.8. Ennen tilauksen esittämistä ostajan on valittava luettelosta sopiva kuljetustapa. 

Valittavissa ovat kolme edellä mainittua lähetystapaa, jotka ovat ”Tulen itse noutamaan 

osoitteesta Kaevu 10, Pärnu”, ”Noudan itse pakettiautomaatista” ja ”Kuriiri tuo 

kotiin”. Pakettiautomaatti on joko Smartpost tai Omniva ja kuriiripalvelua tarjoaa ELS 

Kuller. 

 

4.9. Ennen tilauksen lopullista vahvistamista ostajan on valittava tapa, jolla hän maksaa 

tavaroista, ja napsautettava sen jälkeen painiketta ”Maksamaan”. Maksutapojen osalta 

ostaja voi valita, maksaako hän tavarasta: 

 

4.9.1. verkkopankissa, vaihtoehtoina ovat Swedbank, SEB ja LHV Pank. Ostaja valitsee 

luettelosta sopivan luottolaitoksen, jonka verkkopankin kautta hän haluaa maksaa 

tavarasta tai 

4.9.2. pankkisiirtona (painike ”Maksan laskun perusteella”). 

 

4.10. Ostaja antaa myyjälle oikeuden käsitellä verkkopankin kautta antamiaan 

henkilötietoja ja säilyttää ne. Myyjä vahvistaa, että kaikkia verkkokaupan käytön ja osto- 

ja myyntitapahtuman suorittamisen aikana saatuja ostajan henkilötietoja käsitellään 

luottamuksellisina. 

 

4.11. Täyttäessään tilauslomaketta ostajan on osto- ja myyntisopimuksen solmimiseksi 

merkittävä rasti ruutuun ”Olen lukenut ostoehdot ja hyväksyn ne”, jolla ostaja vahvistaa, 

että on tutustunut ehtoihin, ymmärtänyt ne ja suostuu solmimaan mainituilla ehdoilla osto- 

ja myyntisopimuksen myyjän kanssa. Halutessaan ostaja voi tulostaa ehdot tai tallentaa ne 

digitaalisesti omaan tiedonsiirtovälineeseensä. 

 

4.12. Täytettyään lomakkeeseen henkilötietonsa ja valittuaan kuljetus- ja maksutavan sekä 

napsautettuaan painiketta ”Jätä tilaus” ostajan on, mikäli hän on valinnut maksutavaksi 

yhden kolmesta pankkilinkistä, napsautettava linkkiä ”Maksamaan”, jonka jälkeen ostaja 

ohjataan hänen valitsemaansa verkkopankkiin. Suoritettuaan maksun verkkopankissa 
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ostajan on napsautettava painiketta ”Takaisin myyjän luo”, minkä jälkeen myyjä saa 

pankista vahvistuksen, että ostaja on maksanut tavarasta. Mikäli ostaja ei napsauta 

painiketta ”Takaisin myyjän luo”, myyjä ei vastaa siitä, että tilaus ei tule perille eikä siitä 

mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, koska kyseessä on ostajan ilmeinen laiminlyönti. 

 

4.13. Mikäli ostaja on valinnut maksutavaksi ”Maksan laskun perusteella”, lähetetään 

ostajalle ennakkomaksulasku sen jälkeen, kun hän on täyttänyt lomakkeeseen 

henkilötietonsa ja napsauttanut painiketta ”Maksamaan”. Järjestelmä lähettää 

ennakkomaksulaskun automaattisesti ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Osto- ja 

myyntisopimuksen solmimiseksi ostaja sitoutuu itse maksamaan myyjän lähettämän 

laskun valitsemallaan tavalla. 

 

4.14. Ostajan ja myyjän katsotaan solmineen tavaraa koskeva osto- ja myyntisopimus, kun 

myyjä on saanut vahvistuksen tavaran täydellisestä maksamisesta tai kun lasku on 

maksettu ja laskuun merkitty summa on tullut kokonaisuudessaan myyjän pankkitilille. 

Kun tilaus on jätetty ja osto- ja myyntisopimus solmittu, myyjä lähettää ostajan antamaan 

sähköpostiosoitteeseen sähköisen tilausvahvistuksen (vahvistuksen tilauksen 

maksamisesta). Täten katsotaan, että osto- ja myyntisopimus on solmittu (astunut 

voimaan) siitä hetkestä alkaen, jona sovittu ennakkomaksu on saapunut verkkokaupasta 

huolehtivan myyjän pankkitilille tai poikkeuksellisesti ennalta sovittaessa myyjän 

toimistossa sijaitsevaan kassaan. 

 

4.15. Mikäli ostaja ei ole maksanut tilaukseen merkittyyn määräaikaan mennessä 

(pääsääntöisesti 7 kalenteripäivää, tai mikäli myyjä ei ole merkinnyt toisin) tilauksen 

jättämisestä maksanut tilaukseen merkityistä tavaroista, myyjä mitätöi tilauksen 

automaattisesti eikä tavaraa koskevaa osto- ja myyntisopimusta solmita ostajan ja myyjän 

välillä. 

 

5. Tilauksen täyttäminen, tavaran toimitus ja luovutus 
 

5.1. Myyjä sitoutuu siihen, että alkaa täyttää osto- ja myyntisopimusta välittömästi 

saatuaan tiedon osto- ja myyntisopimuksen solmimisesta luovuttamalla osto- ja 
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myyntisopimuksen kohteena olevan tavaran ostajan merkitsemään määränpäähän 

toimittamista varten valittua kuljetustapaa vastaavalle kuljetusyritykselle. 

 

5.2. Esittäessään tilausta ostaja voi valita ostoskorissa itselleen sopivan vaihtoehdon 

tavaran toimittamisen ja luovuttamisen osalta. 

 

5.2.1. tulla itse noutamaan tavaran myyjän toimistosta osoitteessa Kaevu 10 (työpäivinä 

09.00 - 17.00). Tavaran voi tulla noutamaan välittömästi maksun suorittamisen jälkeen; 

 

5.2.2. valita Viron sisällä maksullisena palveluna SmartPostin tai Omnivan 

pakettiautomaatin. SmartPostin ja Omnivan välityksellä lähetettävän lähetyksen on 

täytettävä seuraavat ehdot: 

 

5.2.2.1. tilattavan tavaran paino pakkauksineen ei saa olla yli 25 kg; 

 

5.2.2.2. tilattavan tavaran enimmäismitat eivät saa pakkauksena olla enempää kuin 60 x 

36 x 60 cm. Mikäli tilattu tavara ei mahdu pakettiautomaattiin, se lähetetään ostajalle ELS 

Kullerin palveluna. 

 

5.2.3. valita maksullisena palveluna ELS Kullerin kuriiripalvelu. Paketti tuodaan ostajan 

ilmoittamaan osoitteeseen. 

 

5.3. Mikäli ostoskorin sisällön arvo ylittää 200 €, tavarat toimitetaan asiakkaalle maksutta. 

 

5.4. Ostajan ostamat tavarat toimitetaan ostajan ilmoittamaan Virossa sijaitsevaan 

määränpäähän yhdestä kolmeen työpäivän kuluessa ja tavaroiden luovuttaminen ostajalle 

tapahtuu työpäivisin kello 8.00–20.00 ja lauantaisin kello 10.00–15.00. Mahdollisuuksien 

mukaan tavaran toimittava kuljetusyrityksen edustaja soittaa ostajan 

yhteyspuhelinnumeroon aina etukäteen ja sopii ostajan kanssa edeltä tarkan tavaroiden 

toimitusajankohdan. Myyjä pyytää, että ostaja takaa sen, että tavaran vastaanottamiseksi 

ostajan valitsemassa paikassa on paikalla joko ostaja itse tai hänen valtuuttamansa 

henkilö. 
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5.5. Mikäli tavaran määränpäähän toimittamisen ajankohdan viipyminen tai muu siihen 

liittyvä väärinkäsitys johtuu ostajan tilausta jättäessä esittämien henkilötietojen 

epätarkkuudesta tai virheellisyydestä, myyjä ei vastaa tällaisesta viiveestä eikä ostajalla 

ole oikeutta peruuttaa osto- ja myyntisopimusta. 

 

5.6. Ostajan on ilmoitettava tavaran vaurioituneesta pakkauksesta sähköpostitse 

osoitteeseen netipood@veikand.ee tai myyjän neuvontapuhelimeen +372 504 0725. 

 

5.7. Ottaessaan tavaraa vastaan ja käyttöön on ostajan otettava huomioon, että hänen on 

avattava tavaran pakkaus mahdollisimman varovasti vahingoittamatta sitä ja säilytettävä 

tavaran pakkaus sekä kaikki tavaraan kiinnitetyt tehtaan merkinnät ja sarjanumerot 

voidakseen välttää mahdollisen sopimuksen peruuttamisen yhteydessä siihen liittyvät 

riskit ehtojen kohdan 6.7. mukaisesti. 

 

6. Osto- ja myyntisopimuksen peruuttaminen 
 

6.1. Ostajalla on oikeus peruuttaa osto- ja myyntisopimus tilanteessa, jossa ostajan ja 

myyjän välillä on solmittu osto- ja myyntisopimus mutta tavaran toimittaminen ostajan 

ilmoittamaan määränpäähän viivästyy myyjästä johtuvasta syystä yli ehdoissa määritellyn 

toimitusajan tai jos tavaran hinta on osto- ja myyntisopimuksen solmimisen ajankohtaan 

verrattuna muuttunut kalliimmaksi. Ostajalla on oikeus peruuttaa tällainen sopimus 3 

työpäivän kuluessa saatuaan tietää myyjältä tavaran viipymisestä ja sen syistä esittämällä 

myyjälle vastaavansisältöisen peruuttamisilmoituksen kirjallista uudelleen esittämistä 

mahdollistavassa muodossa. 

 

6.2. Ostajalla, joka on luonnollinen henkilö, on oikeus peruuttaa osto- ja myyntisopimus 

14 kalenteripäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Peruuttaakseen osto- ja 

myyntisopimuksen ostajan on esitettävä myyjälle mainitun määräajan kuluessa 

peruuttamisilmoitus kirjallista uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa. 

Verkkokauppa varaa oikeuden vaatia tarvittaessa lisäkuvia palautettavasta tavarasta. 

Koska peruuttamisen syynä voi olla tekninen syy asiassa, jossa ostajalla ei välttämättä ole 

ammattipätevyyttä, on ostajan merkittävä peruuttamisilmoitukseen myös peruuttamisen 

syyn kuvaus mahdollistaakseen sen, että myyjä voi antaa ostajalle neuvoja ja ratkaista 
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mahdollisen tavaran puutteellisen käsittelyn aiheuttaman ongelman. Mikäli myyjä ei 

onnistu tämän jälkeenkään ratkaisemaan ongelmaa ostajaa tyydyttävällä tavalla, ostajalla 

on oikeus palauttaa tavara. 

 

6.3. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa osto- ja myyntisopimusta, mikäli osto- ja 

myyntisopimuksen kohteena oleva tavara on tuote, jota ei voi palauttaa sen olemuksen 

tähden, joka on avattu, joka menee nopeasti pilalle tai jonka käyttöaika on umpeutunut; 

 

6.4. Ostajan peruuttaessa sopimuksen myyjä sitoutuu palauttamaan ostajalle palautetusta 

tavarasta maksetun osto- ja myyntihinnan. Myyjä maksaa palautetusta tavarasta 

maksettavan rahan ostajalle samalle pankkitilille, jolta se maksettiin ja näin viimeistään 14 

kalenteripäivän kuluessa siitä, kun myyjä sai käsiinsä peruuttamisilmoituksen, sillä 

edellytyksellä, että ostaja on saman määräajan kuluessa palauttanut tavaran myyjälle, 

tavara vastaa ehtojen kohdassa 6.5. määriteltyjä vaatimuksia eikä ole perustetta laskea 

ostajalle palautettavaa summaa tai tehdä vastalaskua ehtojen kohdan 6.7. mukaisesti tai jos 

tätä ehtoa sovelletaan kohdan 3.3. perusteella. 

 

6.5. Ostajan palauttaman tavaran on oltava täydellinen (sisällettävä kaikki pakkaukseen 

sisältyneet esineet, ml. lisävarusteet ja kaikki niiden pakkaukset). Palautettava tavara ei 

saa olla käytetty ja sen on oltava alkuperäispakkauksessa. Mikäli käy ilmi, että tavaraa on 

käytetty, myyjällä on oikeus kieltäytyä palautuksesta tai pitää ohjeenaan kohtuullisen 

käytön periaatetta. Palautettavan tavaran pakkaus ei saa olla vahingoittunut ja sillä on 

oltava kaupallinen ulkonäkö. 

 

6.6. Ostaja maksaa myyjälle tavaran palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset. 

 

6.7. Mikäli ostajan palauttama tavara (ja/tai tavaran pakkaus) on huonontunut, 

vahingoittunut tai vaurioitunut ja tämä huononeminen/vaurioituminen johtuu ostajasta 

aiheutuvista seikoista, myyjällä on oikeus kieltäytyä peruuttamisesta tai vähentää tavaran 

arvon lasku ostajan tavarasta maksamasta ja ostajalle palautettavasta summasta. 

Vähennyksen suorittamiseksi myyjä lähettää ostajalle vähennysilmoituksen ostajan 

tilausta tehdessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli ostaja ei hyväksy 

vähennysilmoituksessa mainittua arvon vähenemistä, ostajalla on oikeus pyytää tavaran 
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arvon vähenemisen määrittelyyn mukaan riippumaton asiantuntija. 

Asiantuntijatutkimukseen liittyvät kulut jaetaan puoliksi ostajan ja myyjän välillä, paitsi 

jos toisen osapuolen kanta osoittautuu asiantuntijatutkimuksen tuloksena ilmeisen 

perusteettomaksi. Tässä tapauksessa asiantuntijatutkimukseen liittyvät kulut kantaa se 

osapuoli, jonka kanta osoittautui ilmeisen perusteettomaksi. 

 

6.8. Myyjällä on oikeus peruuttaa osto- ja myyntisopimus tilanteessa, jossa 

verkkokaupassa tarjottavan tavaran hinta on muuttunut teknisen vian tähden vastaavan 

tavaran normaaliin markkinahintaan verrattuna kohtuuttoman edulliseksi eikä myyjä ole 

merkinnyt tavaran yhteyteen erikseen, että kyseessä on hänen tavaralle antamansa 

tarjoushinta, eikä myyjä ole vielä lähettänyt tavaraa ostajalle määränpäähän osto- ja 

myyntitoimenpiteen täyttämiseksi. Myyjällä on oikeus peruuttaa tällainen sopimus 3 

työpäivän kuluessa saatuaan tietää tällaisesta virheellisellä hinnalla solmitusta 

sopimuksesta esittämällä ostajalle vastaavansisältöisen peruuttamisilmoituksen kirjallista 

uudelleen esittämistä mahdollistavassa muodossa. Peruuttaessaan sopimuksen myyjä 

sitoutuu palauttamaan ostajalle viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa tämän tavarasta 

maksaman ostohinnan ja kuljetuskustannukset. 

 

6.9. Mikäli tavaran palauttamisen jälkeen käy ilmi, että tavara vastaa ehtojen kohdassa 

6.3. ja/tai ei vastaa ehtojen kohdissa 6.5. ja 6.7. esitettyjä vaatimuksia, ostajalle ei 

palauteta rahaa ja palautettu tuote jää varastoon myyjän haltuun. Varastointiin tai tuotteen 

ostajalle palauttamiseen liittyvät kulut maksaa ostaja. 

 

6.10. Ostaja hyväksyy sen, että mikäli ehtojen kohtaa 6 on käytetty väärin, myyjä 

kieltäytyy palvelemasta häntä jatkossa. 

 

6.11. Ehtojen kohdissa 6.1., 6.2. ja 6.8. määritellyn sopimuksen peruutusoikeuden lisäksi 

sekä ostajalla että myyjällä on oikeus käyttää myös muita lakisääteisiä oikeussuojakeinoja, 

mikäli ehtoja rikotaan tai tavara ei vastaa vaatimuksia. 
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7. Myyjän vastuu, mikäli tavara ei vastaa vaatimuksia, ja 

tavaran valmistajan myyntitakuu 
 

 

7.1. Myyjä vastaa siitä, mikäli tavara ei vastaa sopimusehtoja, ja puutteista, jotka käyvät 

ilmi 24 kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta ostajalle, mikäli valmistaja ei ole 

määritellyt toisin. 

 

7.2. Mikäli tavarassa ilmenee puutteita, ostajan on ilmoitettava siitä myyjälle viimeistään 

2 kuukauden kuluessa puutteen ilmenemisestä esittämällä myyjälle valituksen kirjallisen 

uudelleen esityksen mahdollistavassa muodossa. Ostajan on mainittava valituksessa 

nimensä ja yhteystietonsa, valituksen päivämäärä, päivämäärä jona tavarassa ilmeni puute, 

puutetta ja sen havaitsemista koskeva kuvaus, myyjälle esitettävä vaatimus ja viitattava tai 

liitettävä valitukseen asiakirja, joka todistaa tavaran osalta myyjän kanssa solmitun osto- 

ja myyntisopimuksen olemassaolon. 

 

7.3. Mikäli tavarassa esiintyy puutteita, ostajalla on oikeus vaatia myyjältä tavaran 

maksutonta korjausta tai sen vaihtamista virheettömään tavaraan; mikäli tämä on 

mahdotonta tai kohtuutonta, hänellä on oikeus peruuttaa tavaran osalta solmittu osto- ja 

myyntisopimus sillä edellytyksellä, että: 

 

7.3.1 Myyjä ei voi korjata tai vaihtaa tavaraa; 

 

7.3.2. korjaus epäonnistuu tai myyjä ei onnistu poistamaan tavaran puutetta kohtuullisen 

ajan kuluessa. 

 

7.4. Myyjä ei vastaa tavarassa ilmenneistä puutteista, jotka ovat syntyneet ostajan syystä 

tai jos puute on syntynyt käytettäessä tavaraa käyttötarkoituksen vastaisesti. Myyjä ei 

vastaa myöskään tavaran normaalista kulumisesta käytettäessä tavaraa valmistajan 

määrittelemällä tavanomaisella tavalla, kuluvista materiaaleista kuten lämmittimet jne. 

Myyjä ei vastaa tavarasta myöskään, mikäli ostaja ei noudata valmistajatehtaan 

määrittelemiä käyttöehtoja eikä noudata käyttöohjeissa määriteltyjä sääntöjä. 
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7.5. Ehtojen kohdassa 7.1. määritellyn myyjän vastuun lisäksi tavaralle on voimassa myös 

tavaran valmistajan antama 6 kuukauden myyntitakuu, jonka tarkempi sisältö, 

voimassaoloalue ym. ehdot on määritelty nimenomaisen tavaran valmistajan antaman 

myyntitakuun ehdoissa. Ostaja voi saada tietoa häntä kiinnostavan tavaran myyntitakuun 

olemassaolosta ja tarkemmista ehdoista lähettämällä myyjälle sähköpostitse tiedustelun 

osoitteeseen netipood@veikand.ee tai soittamalla numeroon +372 504 0725. 

 

7.6. Ostaja sitoutuu käyttämään verkkokaupan palvelua ainoastaan lain ja hyvien 

käytäntöjen mukaisesti. 

 

8. Ehtojen muuttaminen, kiistojen ratkaisu 
 

8.1. Myyjällä on oikeus muuttaa ehtoja osittain tai kokonaisuudessaan yksipuolisesti ja 

ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan, kun ne on julkaistu verkkokaupan 

kotisivulla www.saksavorst.ee. Mikäli ostaja jätti tilauksen ennen, kuin ehtojen 

muutokset astuivat voimaan, sovelletaan ostajan ja myyjän väliseen oikeudelliseen 

suhteeseen ostajan tilauksen jättämishetkenä voimassa olleita ehtoja, paitsi jos laissa tai 

ehdoissa on määritelty toisin. 

 

8.2. Ehtojen osapuolet ovat vastuussa toisilleen ehtojen rikkomisella aiheuttamastaan 

vahingosta Viron tasavallassa voimassa olevissa säännöksissä määritellyissä tapauksissa 

ja laajuudessa. Myyjä ei vastaa ostajalle aiheuttamastaan vahingosta eikä tavaran 

toimittamisen viivästymisestä, mikäli vahinko tai tavaran toimituksen viivästyminen 

johtuu seikoista, joihin myyjä ei voinut vaikuttaa ja joiden ilmaantumista myyjä ei 

ennakoinut eikä voinut ennakoida (ylivoimainen este). 

 

8.3. Osapuolet yrittävät ratkaista neuvotteluteitse ostajan ja myyjän välillä verkkokauppaa 

käytettäessä, osto- ja myyntisopimusta solmittaessa ja täytettäessä syntyvät riidat. Mikäli 

sopimukseen ei päästä, ostajalla on oikeus kääntyä oikeuksiensa puolustamiseksi 

kuluttajansuojaviraston tai tuomioistuimen puoleen. Tuomioistuimen puoleen 

käännyttäessä ostaja ja myyjä ovat sopineet, että toimivaltainen tuomioistuin määräytyy 

myyjän toimipaikan mukaan. 

 

http://www.saksavorst.ee/
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8.3.1. Ostajalla on oikeus kääntyä toimivaltaisen valvontaviranomaisen puoleen, joka on 

Riiklik Tarbijakaitseamet (valtion kuluttajansuojavirasto) osoitteessa Rahukohtu 2, 10130 

Tallinn, sähköposti: info@tka.riik.ee 

 


