
TILAUSEHDOT 

1. Yleistä 

Näitä yleisiä ehtoja (jäljempänä ”ehdot”) sovelletaan, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia 
Vaarallisen viihdy;ävä (Taikuri Eetu Lampi, Y-tunnus 2529366-3, ”Vaarallisen viihdy;ävä”) 
verkkosivustoilla. Oikeudet Hlausehtojen ja hintojen muutoksiin pidätetään.  

Tilaus tapahtuu sähköisesH ja sopimus syntyy kun Hlaaja (”Asiakas”) täy;ää Hlauskaavakkeen ja 
saa Hlauksesta vahvistuksen sähköposHtse. 

Vaarallisen viihdy;ävä voi muu;aa näitä ehtoja milloin tahansa julkaisemalla uudet 
Hlausehdot. Uudet Hlausehdot sitovat julkaisuhetken jälkeisiä Hlauksia. Asiakkaan on ennen 
Hlausta tutustu;ava kulloinkin voimassa oleviin Hlausehtoihin ja Asiakkaan tulee sitoutua 
kulloinkin voimassa oleviin Hlausehtoihin. 

Kaikki henkilöHedot ja yhteydenpito on luo;amuksellista. Tilauksen yhteydessä henkilöHedot 
tallentuvat. HenkilöHetoja käsitellään vastuullisesH ja nouda;aen kulloinkin voimassa olevia 
henkilöHetoja koskevia säädöksiä. VaarallisesH viihdy;ävä sitoutuu olemaan luovu;ama;a 
henkilöHetoja kolmannelle osapuolelle ilman erillistä suostumusta. 

2. Tilauksen sisältö 

Vaarallisen viihdy;ävä -tuo;een tai palvelun Hlaus käsi;ää Asiakkaan valitseman tuo;een tai 
palvelun maini;uine hintoineen. Hinta sisältää arvonlisäveron. Hinnat sisältävät toimituskulut.  
Vaarallisen viihdy;ävä sitoutuu toimi;amaan tuo;eet kahden viikon kuluessa maksun 
suori;amisesta. Vaarallisen viihdy;ävä ei vastaa force majeuren aiheu;amista viivästymisistä 
tai viivästymisten välillisistä haitoista taikka kustannuksista. 

Toimitamme tuo;eet asiakkaan antamaan toimitusosoi;eeseen yleisten kuljetusehtojen 
mukaisesH. 

Asiakkaan on toimituksen saapuessa tarkiste;ava tuo;een kunto ja oikeellisuus. Mahdolliset 
huomautukset tuo;een laadusta tai muista epäkohdista tulee tuoda Hedoksi viipymä;ä, 
kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaano;amisesta kirjallisesH 
eetu@vaarallisenviihdy;ava.fi. 

3. Maksuehdot 

Tilauksen jälkeen Asiakas saa sähköposHinsa Hlausvahvistuksen ja laskun. Lasku sisältää 
hintaHedot eriteltyinä arvonlisäveroineen. Tilaus edelly;ää nimen, osoi;een, sähköposHn ja 
puhelinnumeron antamista sekä näiden ehtojen hyväksymistä. 

Laskulla on 14 päivän maksuaika laskun päiväyksestä eteenpäin, ellei muuta johdu. Mikäli 
tarvitset maksuaikaa, ota yhtey;ä sähköposHtse eetu@vaarallisenviihdy;ava.fi. Vaarallisen 
viihdy;ävä haluaa palvella Asiakkaitaan joustavasH. 
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4. Palautusoikeus 

Asiakkaalla on Suomen kulu;ajasuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. 
Tuo;een palautus on mahdollista, mikäli tuote on käy;ämätön, jälleenmyynHkelpoinen ja 
alkuperäispakkauksessa. 

PääasiallisesH Asiakas vastaa itse tuo;een palautuksen kustannuksista, ellei palautuksen syynä 
ole tuo;een valmistusvirhe tai Vaarallisen viihdy;ävän toiminnasta johtuva virhe, jolloin 
palautus on maksuton. 

Tuo;een palautukseen Asiakas tarvitsee Vaarallisen viihdy;ävän hyväksynnän. Palaute;avissa 
tuo;eissa tulee olla mukana myös Vaarallisen viihdy;ävän antamat Hedot, palau;ajan 
yhteysHedot sekä palautuksen syy. Jos haluat palau;aa tuo;een, ota yhtey;ä sähköposHtse 
eetu@vaarallisenviihdy;ava.fi tai puhelimitse 050 581 2699. Palautukset posHtse. 

Tuo;een mahdollisesta palautuksesta on ilmoite;ava kulu;ajasuojalain mukaisen 14 päivän 
kuluessa tuo;een vastaano;amisesta. Vaarallisen viihdy;ävän kontakHn jälkeen tuote on 
posHte;ava takaisin kolmen päivän kuluessa. Mikäli palautusaika venyy pidemmäksi, palautus 
katsotaan peruutetuksi. 

5.  Omistusoikeus ja vastuu 

Tuote katsotaan siirtyneen asiakkaan omaisuudeksi, kun palautusaika on umpeutunut ja maksu 
on kokonaisuudessaan suorite;u. Vastuu tuo;eeseen kohdistuvasta vahingosta siirtyy 
luovutushetkellä Hlaajalle. 

Vaarallisen viihdy;ävän ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet tulee selvi;ää 
ensisijaisesH sovi;elemalla. Mikäli sovi;elu ei tuota molempia osapuolia tyydy;ävää 
lopputulosta. Voidaan erimielisyydet ratkaista joko välimiesmene;elyssä tai Vaarallisen 
viihtyvän koHpaikkakunnan alioikeudessa. 

YhteysGedot 

Vaarallisen viihdy;ävä 
Taikuri Eetu Lampi 
Y-tunnus 2529366-3 
eetu@vaarallisenviihdy;ava.fi 
+358 50 581 2699 
www.vaarallisenviihdy;ava.fi

mailto:eetu@vaarallisenviihdyttava.fi
mailto:eetu@vaarallisenviihdyttava.fi
http://www.vaarallisenviihdyttava.fi

