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Kuinka ostaa verkkokaupasta 
 

Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen 

 

Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi 

kassassa napsauttamalla painiketta ”Luo tili?”. Täytä lomake ja esitä tilaus napsauttamalla 

painiketta ”Esitä tilaus”. Käyttäjänimenä on sähköpostiosoitteesi ja voit itse valita tilin 

salasanan. Rekisteröinnin vahvistus lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Mitä voit tehdä sisään kirjautuneena asiakkaana? 
 

- Katsoa tietoja aiemmista tilauksista; 

- Muuttaa yhteystietojasi; 

- Suorittaa verkkokaupassa miellyttävästi uusia ostoksia. 

- Anoa vuokrasopimuksia. 

Tavaroiden vuokraus 

Mikäli haluat vuokrata verkkokaupassa, napsauta tuotteen vieressä olevaa painiketta 

”Vuokraa”. Näkyviin tulee vuokrahakemus. Täytä tarvittavat tiedot ja napsauta painiketta 

”Esitä hakemus”. Hakemuksenne käsitellään ja Teihin otetaan yhteyttä 2 työpäivän kuluessa. 

Kun kaikki on kunnossa, vuokrasopimus lähetetään Teille lomakkeessa esitettyyn 

sähköpostiosoitteeseen. 

Tavaroiden lisääminen ostoskoriin 
 

Löytäessäsi sopivan tuotteen napsauta painiketta ”Lisää koriin”. 

Sen jälkeen voitte jatkaa tuotteiden valintaa tai aloittaa ostoskorissa olevien ostosten 

käsittelyn. Oston suorittamiseksi napsauttakaa linkkiä ”Katso ostoskoria”. 

Myöhemmin voitte katsoa ostoskoriin lisättyjä tuotteita napsauttamalla sivun oikeassa 

yläkulmassa olevaa linkkiä ”Ostoskori”. 

Ostoskorin sisältö 
 

1. Lisätkää ostoskoriin halutut tuotteet. 

2. Tarkastakaa, että ostoskorissa ovat oikeat tuotteet ja määrät. 

3. Oston suorittamiseksi napsauttakaa ”Mene kassalle”. 

Maksajan tiedot 
 

- Syöttäkää omat tietonne ja valitkaa maksutapa. 

- Voitte maksaa ostoksista sopivan pankkilinkin kautta tai ennakkomaksulaskun perusteella. 

- Muistakaa tutustua verkkokaupan käyttöehtoihin ja merkitkää, että olette tutustunut niihin. 

Toimitus 
 

Valitkaa tavaroille sopiva toimitustapa: 
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- lähetti tuo tavarat kotiinne; 

- tulette itse noutamaan; Kaevu 10 Pärnu; 

- SmartPost-pakettiautomaatti; 

- Omniva-pakettiautomaatti; 

Osoitteesta Kaevu 10 saatte ostokset heti maksamisen jälkeen. Lähettiä tai pakettiautomaattia 

käytettäessä tavarat toimitetaan perille 3 työpäivän kuluessa laskun maksamisesta. 

Maksaminen 

Mikäli maksatte ostokset pankkilinkin kautta, valitkaa pankki, josta haluatte tehdä 

pankkisiirron. 

Suoritettuanne maksun verkkopankissa muistakaa napsauttaa painiketta ”Takaisin kauppiaan 

luo”. 

Tilauksen täyttö ja toimitustietojen seuranta 

Suoritettuanne ostoksen tulee sähköpostiinne ilmoitus, että tilaus onnistui. Jos ette saa 

sähköpostiviestiä, soittakaa tarkempien tietojen saamiseksi numeroon +372 504 6928. 

Ilmoitamme sähköpostitse myös siitä, että tavarat on lähetetty teille. Tavarat toimittaa Teille 

yhteistyökumppanimme kuriiriyhtiö 3 työpäivän kuluessa. Kuriiripalvelun voi tilata 

ainoastaan Viron sisällä. 

Tavaroiden palautus 

Mikäli tilaamanne tuote ei toimi tai se on vahingoittunut kuljetuksen aikana, ottakaa 

välittömästi yhteyttä neuvontapuhelimeemme +372 504 6928 tai sähköpostitse osoitteeseen: 

netipood@veikand.ee. Kuluttajalla on oikeus palauttaa tavara 14 päivän kuluessa sen 

vastaanottamisesta ja saada maksamansa raha takaisin (ml. kuljetuskulut). 

Palauttaessanne tavaran pakatkaa se alkuperäispakkaukseen ja liittäkää mukaan sen mukana 

toimitettu ostolasku. 

Mikäli Teillä on tavaroiden toimittamiseen tai palauttamiseen liittyviä kysymyksiä, soittakaa 

numeroon +372 504 6928. 

 

Kuljetus verkkokaupassa 
 

Toimitushinnat 

- tulen itse noutamaan osoitteesta Kaevu 10 Pärnu - 0 € 

- SmartPost-pakettiautomaatti - paketti korkeintaan 5 kg 3,90 € ja yli 5 kg 4,90 € 

- Omniva-pakettiautomaatti - paketti korkeintaan 5 kg 5,00 € ja yli 5 kg 6,90 € 

- kotiinkuljetus (kuriiri tuo tavarat) - paketti korkeintaan 5 kg 5,90 € ja yli 5 kg 9,90 €  
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Tulen itse noutamaan 

Jos noudatte tavarat itse AS Veikandin toimipisteestä osoitteessa Kaevu 10 Pärnu, ei 

toimituksesta tule lisäkustannuksia. 

 

Tavaran tilaus SmartPost-pakettiautomaattiin 

SmartPost-pakettiautomaatti on ”itsepalveluposti”. Pakettiautomaatit sijaitsevat 

kauppakeskuksissa, joihin on helpot kulkuyhteydet, joissa on hyvät pysäköintimahdollisuudet 

ja jotka ovat illalla pitkään auki. 

 

Lue lisää SmartPostista tästä: uus.smartpost.ee 

 

Tavaran tilaus Omniva-pakettiautomaattiin 

Omniva-pakettiautomaatti on ulkotiloissa käytettävä pakettiautomaatti, jota voi käyttää 24 h 

vuorokaudessa. 

Lue lisää Omnivasta tästä: https://www.omniva.ee/private/parcel 

 

Tavaran kuriiritoimitus 

Kuriiripalvelun voi tilata ainoastaan Viron sisällä. Tilatessanne tavarat kuriiritoimituksena 

pyydämme, että merkitsette lisätietoihin päivämäärän, jona haluatte saada tavarat. 

Lisätietokenttään voitte panna lisätietoja paketin vastaanottajasta tai ilmoituksia mahdollisista 

esteistä (vihainen koira, ovikello ei toimi yms). 

Tavarat toimittaa Teille kuriiriyhtiö ELS 

Jos tilatut tavarat eivät saavu luvattuun ajankohtaan mennessä, ilmoittakaa siitä numeroon 

+372 504 0725 tai sähköpostitse osoitteeseen netipood@veikand.ee 

 

Maksuehdot 

Saksavorstin verkkokaupassa voi ostoksista maksaa pankkilinkin kautta tai ennakkomaksun 

perusteella. 

Pankkilinkin kautta 

Voitte maksaa Swedbankin, SEB Pankin ja LHV-verkkopankin kautta. 

HUOM! Maksettuanne ostokset (tehtyänne pankkisiirron) poistukaa verkkopankin sivulta 

napsauttamalla painiketta ”Takaisin kauppiaan luo”. Tilauksen ja maksun vahvistamiseksi 

kuvataan tilausvahvistus. 
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Laskun perusteella 

 

Valitessanne maksutavaksi ”Maksan laskun perusteella” lähetetään lasku tilaukseen 

merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. 

 

HUOM! Alamme täyttää tilausta laskun maksamisen jälkeen, toimitusaika siirtyy eteenpäin 

niin monta päivää, kuin maksamista on lykätty. 

 

 

Korjaus ja huolto 

Mitä Teidän pitää tehdä, jos laite ei toimi? 
 

Varmistakaa ensin, että käytätte laitetta käyttöohjeiden mukaisesti. 

Mikäli laite ei vieläkään toimi, etsikää ostotodiste. 

Ottakaa korjaus- ja huoltoasioissa yhteyttä Veikand Service Centeriin sähköpostitse 

osoitteeseen service@veikand.ee tai puhelimitse numeroon 38 53 082. 

Mikäli Teillä ei ole ostotositetta, ette voi lähettää laitetta korjaukseen ettekä huoltoon. 

 

Mitä tarvitaan laitteen jättämiseksi korjattavaksi? 

 

Lähettäkää korjattavaksi ainoastaan rikkinäinen laite ja/tai lisälaitteet, joita tarvitaan puutteen 

määrittämiseen. 

 

Onko laitteen korjaus maksutonta vai maksullista? 

 

Veikand korjaa takuuaikana ilmenneet ongelmat maksutta. 

Asiakkaalla on takuuaika 24 kuukautta ostopäivästä lukien. 

 

 

Veikand ei korjaa takuuaikana ilmenneitä ongelmia maksutta, mikäli syynä on: 

 

- normaali kuluminen 

- virheellinen käyttö tai huolto (myös mikäli laitetta on korjannut tai huoltanut henkilö, jolla ei 

ollut valmistajan lupaa) 

- laitteen ja/tai osan sarjanumeron, tarkistustarran tai merkintätarran tuhoaminen, vaihto tai 

poistaminen 

- puutteet, jotka Veikand oli ilmoittanut asiakkaalle ennen laitteen ostoa 

- ulkoiset tekijät. Ulkoisiksi tekijöiksi katsotaan mm. ukonilma, vaatimuksia vastaamaton 

jännite ja jännitteen muutokset, kosteus, neste, mekaaninen vaurioituminen yms. 

Veikand nojautuu vastuuta määritellessään Veikand Service Centerin suorittamaan 

asiantuntijatutkimukseen (diagnostiikkaan). Mikäli asiantuntijatutkimuksen tuloksena käy 

ilmi, että edellä luetellut tekijät ovat aiheuttaneet puutteet mutta laitteen korjaus on 
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mahdollista, Teillä on mahdollisuus tilata maksullinen korjaus. Nesteen/kosteuden 

vahingoittamaa ja/tai mekaanisesti vahingoittunutta laitetta korjataan myös jatkossa 

ainoastaan maksua vastaan. 

Laitteelle suoritetusta asiantuntijatutkimuksesta (diagnostiikka) on maksettava 

asiantuntijatutkimusmaksu, mikäli Veikand ei vastaa laitetta kohdanneen ongelman 

korjaamisesta eikä laitteen korjaus ole mahdollista. Teidän on maksettava 

asiantuntijatutkimusmaksu myös siinä tapauksessa, että laitteessa ei todeta 

asiantuntijatutkimuksen (diagnostiikan) tuloksena puutetta ja laite vastaa valmistajan teknisiä 

vaatimuksia. 

Asiantuntijatutkimusmaksua ei tarvitse maksaa kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa 

ostopäivästä. 

Mikäli ette hyväksy Veikandin näkemystä, Teidän on todistettava, että: 

- kyseessä on puute (sopimuksen ehtoja ei ole täytetty) 

- puute tai sen syy oli olemassa laitteen luovutusajankohtana 

- Veikand on vastuussa puutteesta. 

 

Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ilmenneiden puutteiden osalta asiakkaan on 

todistettava, että: 

- kyseessä on puute (sopimuksen ehtoja ei ole täytetty) 

- puute tai sen syy ilmeni kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa (asiakas kääntyi 

Veikandin puoleen kuuden ensimmäisen kuukauden kuluessa). 

Mikäli Veikand on antanut laitteelle myyntitakuun, Veikand takaa puutteiden poistamisen 

myyntitakuun ehtojen mukaisesti. 

 

Kauanko laitteen korjaus kestää? 

 

Asiantuntijatutkimukseen ja korjaukseen kuluva aika riippuu puutteesta. Tavallisesti se ei 

ylitä 14 kalenteripäivää. Todellinen korjausaika sovitaan otettaessa laite korjattavaksi. 

 

Entä jos laitetta on korjattu jo useamman kerran? 

 

Mikäli vika alkaa toistua eikä sitä voi poistaa, laite vaihdetaan tai korvataan. Lain mukaan ei 

korjauskertojen määrää ole rajoitettu, mutta pääsääntöisesti laite vaihdetaan tai korvataan 

saman vian esiintyessä kolmatta kertaa. 

 

Entä jos en osaa käyttää laitetta? 

 

Yrittäkää etsiä apua käyttöohjeista. Mikäli ette löydä käyttöohjetta, löydätte sen meidän 

verkkokaupastamme tuotteen lisätiedoista. 


