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Verkkokauppa
SUOMEN EKOVALMISTE OY (y-tunnus 2758015-6) myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomeen
ja EU-alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen
muutoksiin.

Tilaaminen
Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan
kassalla. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei
käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen. Tilatessasi
verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen
Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Stripe (https://stripe.com/) yhteistyössä pankkien ja
luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Kaikki
tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu, eli kukaan ulkopuolinen voi nähdä tietojasi.

Maksutavat
Korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard )
Maksukortilla maksaminen verkkokaupassamme on vaivatonta ja turvallista. Korttimaksamisesta
verkkokaupassamme huolehtii Stripe. Maksutapahtuman aikana luottokorttitietoja käsitellään aina suojatussa
verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta verkkokaupan tai Stripen:n tietojärjestelmiin vaan ne
käsitellään teknisen palveluntuottajan toimesta.

PAYPAL
Paypal on palvelu joka mahdollistaa rahansiirrot yksityishenkilöiden välillä sekä verkkokauppatilausten
maksamisen niin ulko- kuin kotimaassakin. Rahat siirtyvät vastaanottajalle joko Paypal-tiliin liitetyltä kortilta
tai Paypal-tilillä olevasta saldosta.
Paypalin käyttöön vaaditaan nykyään jonkinlainen maksukortti. Paypal-tililtä ei voi lähettää maksuja ennen
kuin tili on vahvistettu maksukortin tietoja käyttämällä. Tavallinen Visa Electron debit-kortti riittää. Toki
luottokortinkin liittäminen onnistuu mutta Paypalin etu on juuri se että luottokortitonkin voi maksaa ulkomaille.
Ainakin Sampon, Nordean, Danske Bankin ja Osuuspankin Electron-kortit toimivat Paypalin kanssa. Myös
OP:n kortti siis toimii nykyään.

Tilaus- ja maksuvahvistus
Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestien lähettäminen
edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.
Toimitustapa ja -kulut
Tilauksesi toimituskulut näet valittuasi maksu- ja toimitustavan. Toimitamme tilaukset kirjattuna (esim.
postipaketit) tai kirjaamattomana toimituksena, joista kirjattuja lähetyksiä voi seurata lähetystunnuksella.
Toimitusaika
Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen ovat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen 3-14 päivää. Tarkemmat
ajat ilmoitetaan tuotevaihtoehtojen yhteydessä. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista
viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan
verkkokaupan etusivulla.
Vaihto- ja palautusehdot
Sinulla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko tilauksesi tai osa siitä 14
vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa
olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita.
Palauttaessasi toimitetun tilauksen, liitä siihen mukaan asiakasnumerosi/nimesi ja yhteystietosi sekä
tilinumerosi rahojen palautusta varten.
Ongelmatilanteet
Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun
ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa vaihto- ja palautusehdoissa mainituille tahoille. Jos paketti
on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

