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POWER OF YOU 

Toimitusehdot 

Päivitetty 25.09.2019 

Yleistä 

Power Of You sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n (SSML) 

Reilun Pelin Sääntöjä ja Sähköisen Kaupankäynnin Sääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä 

lakeja. 

Kaikki tuotteet myydään sellaisina kuin ne ovat. 

HUOM. Tuotteidein hintoihin lisätään arvonlisävero. 

Maksutapoina PayPal, tulossa lähiaikoina myös verkkopankit, korttimaksut ym. 

Toimitustapana toistaiseksi postin palvelut. 

Ostokuitti tai laskukopio tulee säilyttää virhevastuuta varten. 

Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomeen ja Ruotsiin 

Tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus mikäli tuote on käyttämätön ja avaamattomassa 

myyntipakkauksessa. 

Tilausohjeet 

Painamalla ”Lisää ostoskoriin” –painiketta keräät tuotteet ostoskoriisi. Kun olet valinnut kaikki 

haluamasi tuotteet, siirry kassalle. Valitse toimitus- ja maksutapa ja lähetä tilaus. Seuraa ohjeita ja 

siirry tilauksen maksuun. Saat tilauksesta heti tilausvahvistuksen sähköpostiisi. Jos olet 

rekisteröitynyt asiakas, voit seurata tilauksesi etenemistä. Alle 15-vuotiaat tilaajat tarvitsevat 

vanhempien suostumuksen. Varastosaldomme on reaaliaikainen. 

Mikäli lämpötila on alle -20 celsiusastetta, on vaarana, että nestemäiset tuotteet jäätyvät 

kuljetuksessa. Tällöin voimme varmistaaksemme tuotteen saapumisen ensiluokkaisena 

asiakkaallemme saatamme lähettää paketin vasta, kun lämpötila on riittävä tuotteiden kuljetukseen. 

Ylivoimainen este - Power Of You ei vastaa siitä, mikäli tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai 

myöhästyy meidän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten sodasta, 

luonnonmullistuksesta, äärimmäisistä säätiloista, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen 

päätöksestä, yleisen liikenteen tai energian jakelun häiriintymisestä, työselkkauksesta tai muusta 

vastaavasta Power Of You:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta. 

Hinnat 

Hintoihin lisätään arvonlisävero, mutta eivät toimituskuluja. Ostoskori kertoo aina toimituskulujen 

suuruuden. Kaikkien tuotteiden tuotetiedot näkyvät kotisivuillamme ja tarvittaessa lisäinfoa saa 

sähköpostin kautta. 

Pidätämme oikeuden korjata hintoja ilmeisessä hintavirhetapauksessa. Ilmeisellä hintavirheellä 

tarkoitetaan tilannetta, jossa on selvää, että tuotteen hinta on aivan liian alhainen jonkin virheen 

seurauksena. Hintavirhe voi olla esimerkiksi sellainen, että 10 euron tuotteen hinnaksi on teknisen 

tai inhimillisen virheen vuoksi jäänyt 1 euro. Tällaisen tapauksen sattuessa olemme aina ensin 
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yhteydessä asiakkaaseen, sekä pyrimme korjaamaan mahdolliset teknisistä tai inhimillisistä syistä 

johtuneet virheet mahdollisimman pian. 

Tilausten toimituskulut per tilaus 

Toistaiseksi paketeilla on kiinteä postitushinta perustuen postin M-kokoiseen pakettiin lisättynä 

materiaali ja käsittelykustannukset. 

Yli 200 € (kotimaan) tilauksissa Postin kotiinkuljetus veloituksetta. 

 

Toimituskulut ovat näkyvillä ostoskorissa ja kassalla. 

Toimituskulujen lisäksi hintaan ei lisätä muita kuluja. 

Toimituskulut sisältävät ALV 24% 
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