Yleiset kauppaehdot horsepowerplus.eu
Jokaisen hyvän kumppanuuden taustalla on avoimuuteen ja rehellisyyteen perustuva luottamus.
Sen vuoksi olemme koonneet sinua varten tähän kaikki verkkokaupassamme tehtyjä tilauksia
koskevat tärkeät tiedot ja sopimukset. Lue oheiset yleiset kauppaehdot huolellisesti.
§ 1 Tarjoaja ja soveltamisala
Yleiset kauppaehdot pätevät kaikkiin tilauksiin fi.horsepowerplus.eu -verkkokaupasta,
jonka osoite on Fa. P.O. Box No 7044
75306 Lehmja, Harjumaa, Estonia
Postal Licence No. 221
sähköposti: fi@horsepowerplus.eu.
Verkkokauppamme valikoima on tarkoitettu vain 18 vuotta täyttäneille henkilöille.
Sopimuskielenä on saksa, ja voimassa on vain Saksan laki.
Voit tarkistaa ja tulostaa kulloinkin voimassa olevat yleiset sopimusehdot
verkkosivultamme osoitteessa fi.horsepowerplus.eu.
§ 2 Sopimuksen solmiminen
Verkkosivustollamme esitelty valikoima ei velvoita sitovaan sopimuksen solmimiseen,
vaan ainoastaan tarjoaa mahdollisuuden tilata tuotteita verkkokaupasta. Lähettämällä
tilauksen annat ostotarjouksen. Ostosopimus syntyy vasta sillä hetkellä, kun
vahvistamme tilauksesi.
Napsauttamalla painiketta „Osta“ annat sitovan tarjouksen ostaa valitsemiasi tuotteita
(§ 145 BGB). Saatuamme tilauksesi lähetämme tilausvahvistuksen ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistus ei vielä anna meidän olettaa, että olet tehnyt
ostotarjouksen.
Ostosopimus syntyy vasta sillä hetkellä, kun joko ilmoitamme ostotarjouksesi
vastaanottamisesta tai kun olemme lähettäneet tuotteen sinulle ilman ilmoitusta
ostotarjouksen vastaanottamisesta.
Talletamme tilaustiedot ja lähetämme ne sinulle sopimuksen solmimisen jälkeen.
§ 3 Kestotilaukset, keskeytykset
Kestotilaus eli kuukausitilaus jatkuu keskeytyksettä. Voit keskeyttää aina kestotilauksen
tekstimuodossa (esim. sähköpostitse tai kirjeitse). Tieto kestotilauksen keskeytyksestä
on tultava meille. Muussa tapauksessa voit joutua todistamaan, että olet tehnyt
keskeytyspyynnön.
Lähetä keskeytysilmoituksesi aina seuraavaan osoitteeseen: HorsePower+ c/o Aliaz,
P.O. Box No 7044
75306 Lehmja, Harjumaa, Estonia
Postal Licence No. 221 tai sähköpostitse fi@horsepowerplus.eu.
§ 4 Hinnat, toimituskulut
Verkkosivulla tilaushetkellä annetut hinnat ovat voimassa. Hinnat sisältävät
arvonlisäveron.
Tilaussummaan lisätään 19,00 euron lähetyskulut.

§ 5 Maksaminen, myöhästymiset, myöhästymismaksut
Käytössäsi ovat seuraavat maksuvaitoehdot:
Paypal, luottokortit, suoraveloitus tai lasku.
Ostohinta on maksettava viiden päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta. Jos et
maksa viiden päivän kuluttua, maksusi katsotaan viivästyneeksi, vaikka emme
lähettäisikään maksukehotusta viimeistään 30 päivän kuluttua laskun vastaanottamisen
tai tavaran saamisen jälkeen.
Jos olet valinnut maksutavaksi suoraveloituksen, huolehdi siitä, että tililläsi on riittävästi
katetta veloitusta varten. Pidämme maksamatonta suoraveloitusta automaattisesti
maksun viivästymisenä. Maksamatta jättäminen ei vapauta ostohinnan
maksuvelvollisuudesta.
Laskutamme maksukehotuksessa ostohinnan sekä peruskoron lisäksi 5
prosenttiyksikköä viivästyskorkoa. Veloitamme maksukehotuksen yhteydessä myös 5,00
euron myöhästymismaksun, ellei maksuviive ole vähäinen. Huomaathan, että maksun
viipyessä voimme siirtää maksuvaatimuksemme perintätoimiston käsiteltäväksi.
§ 6 Laskulla maksaminen
Voit vähentää velkaa vain, jos tämä vastakanne on kiistaton tai laillisesti perustettu.
§ 7 Toimitus, omistusoikeus
Toimitamme tavarat siihen osoitteeseen, jonka olet antanut verkkotilaussivullamme.
Tavara pysyy omaisuutenamme niin kauan, kunnes ostohinta on maksettu kokonaan.
§ 8 Peruutusoikeus
§ 13 BGB mukaisesti kuluttajalla on peruutusoikeus seuraavien ehtojen mukaisesti. Olet
kuluttaja, jos teet hankintoja joko kaupallista tarkoitusta tai itsenäistä ammatinharjoittamista
varten.
Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Siinä
tapauksessa, että olet solminut ostosopimuksen, sinulla on 14 päivän peruutusoikeus siitä
päivästä lukien,
jona sinä tai nimeämäsi edustaja, joka ei ole kuljettaja, on ottanut tavaran haltuunsa
jona sinä tai nimeämäsi edustaja, joka ei ole kuljettaja, olet vastaanottanut viimeisen
tuotteen useamman tuotteen tilauksesta
jona sinä tai nimeämäsi edustaja, joka ei ole kuljettaja, olet vastaanottanut ensimmäisen
tuotteen tapauksessa, jossa on solmittu sovittu tuotteiden säännöllisestä toimituksesta
tiettynä aikana
Peruutusoikeuden käyttö edellyttää, että ilmoitat meille selkeästi (esim. kirjeitse, faksilla tai
sähköpostilla) haluavasi peruuttaa tämän ostosopimuksen. Ilmoita peruutuksesta osoitteeseen:
Aliaz
P.O. Box No 7044

75306 Lehmja, Harjumaa, Estonia
Postal Licence No. 221
Sähköposti: fi@horsepowerplus.eu
Voit halutessasi käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta sen käyttö ei ole pakollista.
Peruutusoikeuden hyödyntämiseksi riittää, että lähetät peruutusilmoituksen ennen
peruutusoikeusajan umpeutumista.
Peruutuksen seuraukset
Jos peruutat tämän ostosopimuksen, maksamme kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan
lukien toimituskulut (poikkeuksena muusta kuin tarjoamastamme edullisesta vakiotoimituksesta
syntyneet lisäkulut) viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona olemme
ottaneet vastaan ilmoituksesi sopimuksen peruutuksesta. Maksamme palautuksen samalla
tavoin kuin suoritit maksun, ellei toisin nimenomaisesti ole sovittu, sekä niin ettei siitä aiheudu
sinulle lisäkuluja.
Sinun on luovutettava tai lähetettävä tavarat välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14
päivän kuluessa peruutusilmoituksestasi. Peruutusoikeus on voimassa, jos lähetät tavarat
ennen 14 päivän peruutusoikeusjakson päättymistä.
Muussa tapauksessa sinä vastaat tavaroiden palautuskuluista.
Sinun tarvitsee maksaa tuotteen arvon alenemisesta vain siinä tapauksessa, että olet
tarpeettomasti tarkastanut tuotteiden luonteen, ominaisuudet ja toiminnan.
Peruutusoikeuksien päättyminen
Voit ladata peruutuslomakemallin yleisten kauppaehtojen lopusta.
Peruutusoikeutta ei ole toimituksessa sinetöidyistä tavaroista, jotka hygienia- tai
terveyssyistä eivät sovellu palautettavaksi, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.
Vältä vaurioittamasta sinettiä tai avaamasta pakkausta kontaminaation välttämiseksi.
Lähetä tavara mahdollisuuksien mukaan takaisin alkuperäispakkauksessaan. Ilmoita
meille peruutuksesta ennen takaisinlähetystä, jotta voimme käsitellä asian vaivattomasti.
Pyyntö ei kuitenkaan ole välttämätön peruutuksen pätevyyden kannalta.
§ 9 Kuljetusvauriot
Jos saat vaurioituneen tuotteen, reklamoi siitä heti valmistajalle ja ilmoita meille vaurioista
välittömästi. Jos et reklamoi välittömästi etkä ilmoita meille välittömästi, sillä ei ole mitään
vaikutusta velvollisuuteesi maksaa saamasi tuotteet.
§ 10 Maksaminen
Maksuvelvollisuus perustuu määräyksiin §§ 433 BGB, ellei toisin ole sovittu.
§ 11 Vastuu
Tuotevastuulain mukaisesti olemme rajoituksetta vastuussa tahallisista ja
huolimattomuusvirheistä.

Jos kyseessä on vähäinen huolimattomuus, olemme vastuussa vain, jos
sopimusvelvoitetta on rikottu. Olennainen sopimusvelvoite on velvoite, jonka vuoksi
sopimuksen täyttäminen on mahdollista ja jonka täyttymiseen voit luottaa. Tyypillisesti
vastuu rajoittuu ennakoitavissa olevien vahinkojen määrään. Tämä vastuunrajoitus
koskee agenttiemme vastuuta. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, joista on aiheutunut
terveydellistä tai ruumiillista vahinkoa tai hengenvaaraa.
§ 12 Muuta
Jos yksi tai useampi näistä yleisistä kauppaehdoista ei ole voimassa tai lakkaa olemasta
voimassa, muut sopimusosat ovat edelleen voimassa.
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