Etämyynnin Peruuttamislomake
Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.
Peruutusilmoituksen voit tehdä myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Autovahinkokeskus Oy, Espoo
Pieni teollisuuskatu 7, 02920 Espoo Puh. 010 7737 520, email: asiakaspalvelu@avk.fi
Autovahinkokeskus Oy, Pirkkala
Teollisuustie 24, 33960 Pirkkala Puh. 010 7737 550, email: asiakaspalvelu@avk.fi
Autovahinkokeskus Oy, Oulu
Ahertajantie 1, 90940 Jääli Puh. 010 7737 529, email: asiakaspalvelu@avk.fi
Ilmoitan, että haluan/haluamme peruuttaa tekemäni/tekemämme sopimuksen, joka koskee
seuraavien tuotteiden toimittamista:
Tuotenumero tai rekisteritunnus:

______________

Luovutuspäivä:

______________

Vastaanottopäivä (jos eri kuin luovutuspäivä):

______________

Palautuspäivä:

______________

Ostajan nimi:

__________________________________

Osoite:

__________________________________

Puhelinnumero:

__________________________________

Tilinumero siinä tapauksessa, että tuote on maksettu: __________________________________

Miksi haluat perua sopimuksen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aika ja Paikka:

__________________________________

Allekirjoitus:

__________________________________

Nimenselvennys:

__________________________________

Etämyynnin ehdot



Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä.



Huutokauppa ei kuitenkaan ole etämyyntiä.



Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden kuluessa ostetun ajoneuvon tai tuotteen
vastaanottamisesta. Jos ostaja haluaa peruuttaa kaupan, hänen on ilmoitettava kaupan
peruuttamisesta Autovahinkokeskus Oy:lle ajoneuvomyynnin asiakaspalveluun tai sähköpostitse
asiakaspalvelu(at)avk.fi.



Ostaja vastaa tuotteen säilytyksestä 14 vuorokautta siitä kun ajoneuvon tai tuotteen
palauttamisesta on sovittu Autovahinkokeskuksen kanssa.



Säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa ostajan on pidettävä ajoneuvo tai tuote muuttumattomana.



Kun ajoneuvo tai tuote on palautettu, Autovahinkokeskus tarkastaa se kunnon. Ostajan on
palautettava kaikki ajoneuvoon tai tuotteeseen liittyvät asiakirjat, varusteet ja avaimet.



Ostajalle ei palauteta ajoneuvon tai tuotteen siirto-, kuljetus- tai muita kuluja.



Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupantekohetkellä ja/tai kaikkia asiakirjoja, varusteita ja
avaimia ei palauteta, palautettavasta kauppasummasta vähennetään ajoneuvon tai tuotteen arvon
alenemista vastaava summa ja puuttuvista asiakirjoista ja avaimista mahdollisesti koituvat kulut.



Jos ajoneuvo tai tuote on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa
ajoneuvon tai tuotteen arvonalennus.



Jos Autovahinkokeskus huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita
myöhemmin, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on
Autovahinkokeskuksella oikeus hakea tuotteen palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon tai
tuotteen arvon alenemista vastaava summa.

