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Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa painettuja kirjoja 
tai lomakkeita koskevan sopimuksen. Sähköisten tuotteiden peruuttamista koskevat eri ehdot (ks. 
www.kiinteistomedia.fi > Sähköisten tuotteiden käyttöehdot).  

Vastaanottaja 

Kiinteistömedia Oy  
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki  
Sähköposti: asiakaspalvelu@kiinteistomedia.fi 
Puhelin: 075 7578591  

Peruuttamisilmoitus 

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavien tuotteiden 
toimittamista (kirjoita tuotteiden nimet ja tuotenumerot tähän):  

Syy, miksi palautan tuotteen/tuotteet (vapaaehtoinen): 

Tilauksen vastaanottopäivä:  

Nimi:  

Osoite:  

Allekirjoitus (jos lomake täytetään paperimuodossa): 

Päiväys:  

Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen 
määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu. Peruuttamisoikeuden 
käyttämiseksi teidän on ilmoitettava Kiinteistömedia Oy:lle (ks. kohta Vastaanottaja) päätöksestänne 
peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esim. kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää tätä 
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peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.  

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden 
käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Peruuttamisen vaikutukset  

Jos peruutatte sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskulut 
(lukuun ottamatta lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta 
vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän 
kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette 
käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa 
siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen 
palautuksesta, kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne ne 
takaisin.  

Teidän on lähetettävä tuotteet takaisin tai luovutettava ne meille viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän 
kuluttua tämän peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tuotteet 
takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.  

Vastaamme tuotteiden palauttamiskustannuksista lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka ovat syntyneet 
siitä, jos olette valinnut edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan.  

Olette vastuussa vain sellaisesta tuotteiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tuotteiden 
luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. 


	Vastaanottaja
	Peruuttamisilmoitus
	Peruuttamisoikeus
	Peruuttamisen vaikutukset

	Tilauksen vastaanottopäivä: 
	Nimi: 
	Osoite: 
	xx: 
	xx: 
	202x: 


	Tuotteiden nimet ja tuotenumerot: 
	Syy palauttamiseen: 


