
ETÄKAUPAN PERUUTTAMISOHJE 
  

Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta 14 paivan kuluessa tavaran vastaanottamisesta. 
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla, 
esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostitse: Saimaan Autopiste Oy, Ketunniementie 7, 50130 MIKKELI, puhelin: 044 729 
3001, sähköposti: info@saimaanauto.fi 

Peruuttamisen maaraajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen 
peruuttamisajan päättymistä (14 paivan kuluessa tavaran vastaanottamisesta). 
  

Peruuttamisen vaikutukset 
Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, mukaan lukien toimitus kustannukset 
(lukuun ottamatta valitsemanne toimitustavan lisäkustannuksia, jos olette valinneet tarjoamastamme edullisimmasta 
vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua 
peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen silla maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä 
liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ett teille ei aiheudu suoritusten 
palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättäytyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes 
olette osoittaneet lähettäneenne tavaran takaisin. 

Teidän on lähetettävä tai luovutettava tavarat meille viivytyksettä ja viimeistään 14 paivan kuluttua peruuttamisilmoituksen 
tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos tavarat on lähetetty takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. 

Teillä on oikeus tarkastaa tavaran ominaisuudet ja toimivuus samaan tapaan kuin myymälässä. Teidän on pidettävä 
vastaanottamanne tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden 
arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi 
tarvittavasta käsittelystä. 
  

Palautettavan auton tulee olla teknisesti ja muutoin 
samassa kunnossa kuin se oli asiakkaalle luovutettaessa. 

Ostajan tulee palauttaa ajoneuvo siihen toimipisteeseen, 
joka on ajoneuvon asiakkaalle luovuttanut 

Mahdolliset pesu- ym. puhdistuskustannukset vähennetään 
palautettavasta summasta. 

Auton mukana tulee olla kaikki autoon kuuluvat asiakirjat, 
auton omistuksen siirto autoliikkeelle, vakiovarusteet sekä 
kauppahintaan kuuluneet lisävarusteet ja avaimet. 

Saimaan Autopiste Oy tarkistaa yhdessä asiakkaan kanssa, 
että auto täyttää edellä mainitut palautuksen ehdot. 

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

Jos tuote ei ole samassa kunnossa kuin kaupanteko hetkellä 
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 kayttöön, on ostaja 
velvollinen korvaamaan peruuttamistilanteessa ajoneuvon 
tai tuotteen arvonaleneminen. Ajoneuvo katsotaan 
kayttöönotetuksi mikäli sillä on ajettu yli 250 km. Yli 250 km 
ajetuista Saimaan Autopiste veloittaa käyttöhyötynä 
0,25€/km. Veloitettava summa vähennetään asiakkaalle 
palautettavasta summasta. 

Saimaan Autopiste Oy vähentää palautettavasta summasta 
toimituskulut seka rekisteröintimaksut. Mikäli autossa on 
osamaksurahoitus, vähennetään palautettavasta summasta 
lisäksi mahdollisesti jäljellä oleva luotto (maksetaan 
rahoitusyhtidlle) sekä siihen liittyvät rahoituskustannukset 
(korko, perustamiskulut jne.). 

Palautussumma maksetaan asiakkaan ilmoittamalletilille 
neljäntoista (14) vuorokauden sisällä auton palautuksesta. 

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

Ajoneuvon mittarilukema luovutushetkellä: ________________ 

Paikka ja aika: ________________  , ______________________ 
 

 

Asiakkaan allekirjoitus, nimenselvennys 


