
  

 

REMORAN OY – VERKKOKAUPAN EHDOT 

 

1) Yleistä 

Näitä verkkokaupan toimitusehtoja (”Ehtoja”) sovelletaan Remoran Oy: n omistamaan ja 

ylläpitämään verkkokauppaan (asiayhteys voi vaatia “Remoran” tai “Me” tai “Meitä” 

tai ”Meillä”) sekä Remoran-tuotteita (”Tuotteet”) koskeviin kauppatapahtumiin URL-

osoitteessa shop.remoran.eu (“Kauppa”). 

 

Sopimusosapuolesi Remoran Oy:n kaupassa tehdyissä liiketoimissa on:  

Remoran Oy 

Y-tunnus: 2876995-4 

Kotipaikka: Salo, Finland 

Osoite: Harventajankuja 3, FI-24130 Salo, Finland 

Asiakaspalvelu: sales@remoran.fi 

 

Remoranilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Muutettuja ehtoja 

sovelletaan tilauksiin, jotka tehdään uusien ehtojen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. 

KÄYTTÄMÄLLÄ, KÄSITTELEMÄLLÄ TAI TILAAMALLA TUOTTEITA KAUPASTA, HYVÄKSYT JA 

NOUDATAT NÄITÄ EHTOJA.  

Hyväksymällä nämä ehdot, tiedostat myös, että voimme lähettää sinulle tilaukseesi liittyviä 

sähköposteja ja / tai tekstiviestejä. 

 

mailto:sales@remoran.fi
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2) Asiakassuhteen alkaminen ja tilaaminen  

Huomaa, että vain yksityishenkilöt voivat tehdä tilauksia kaupassa. Emme hyväksy 

yritysten, yhdistysten tai muunlaisten oikeushenkilöiden tilauksia. Jos olet yritysasiakas, 

ota yhteyttä asiakaspalveluumme (sales@remoran.fi) sopiaksesi toimitusehdoista erikseen 

kirjallisesti. 

Toimitamme tuotteita tämän kaupan kautta vain maihin, jotka on lueteltu osoitteessa 

[www.remoran.eu/toimitusehdot]. Huomaa, että tiettyjä alueellisia rajoituksia voidaan 

soveltaa, ja tällaiset rajoitukset määritellään tarkemmin edellä mainitussa sivustossa. 

 

Tilataksesi tuotteita verkkokaupasta, sinun pitää 

• ilmoittaa meille nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, 

maksutietosi ja muut tapahtumaa varten tarvittavat tiedot; 

• olla täysi-ikäinen (vähintään 18 vuotta) ja 

• olla liiketapahtumassa käytetyn pankkikortin laillinen omistaja. 

Jos luot oman tilisi Kaupassa, luot samalla henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Sinun on aina säilytettävä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi suojattuna. Olet 

henkilökohtaisesti vastuussa kaikista tilisi ja tunnisteiden avulla tehdyistä tapahtumista, ja 

sinun tulee ilmoittaa viipymättä Remoranille, jos käyttäjätunnuksesi ja / tai salasanasi ovat 

joutuneet kolmannelle osapuolelle. Tällöin Remoran pidättää oikeuden sulkea tai poistaa 

käyttäjätunnuksesi ilman erillistä ilmoitusta. 

Käsittelemme henkilötietojasi [www.remoran.eu/legal/tietosuojaseloste] mukaisesti. 

Henkilötiedot ja maksutiedot käsitellään käyttämällä suojattua yhteyttä. 

Olet vastuussa ajankohtaisten, täydellisten ja tarkkojen osto- ja tilitietojen antamisesta 

Kaupan kaikissa tapahtumissa. Olet vastuussa tilisi ja muiden tietojesi, myös 
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sähköpostiosoitteesi, päivittämisestä viipymättä, jotta Me voimme suorittaa 

liiketapahtumasi loppuun ja ottaa sinuun yhteyttä tarvittaessa. 

 

3) Tuotetiedot ja tuotteiden saatavuus  

Ennen kuin tilaat tuotteita, sinun on varmistettava, että Tuotteet ovat 

tarkoituksenmukaisia. Voit tarkistaa tämän kaupassa saatavilla olevien tuotetietojen 

avulla. Jos Kaupan sisältö eroaa toisella verkkosivustolla tai muulla tietolähteellä 

toimitetusta tiedosta, Kaupan sisältö on voimassa ostohetkellä. 

Kaikkia tuotekuvauksia voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, oman 

harkintamme mukaan. Vaikka Remoran pyrkii näyttämään Tuotteiden nykyisen 

saatavuuden Kaupassa tarkasti, Remoran ei takaa Kaupassa mainostettujen tuotteiden 

saatavuutta. Kaikki tilaukset edellyttävät Remoranin hyväksyntää ja varmistusta tuotteiden 

saatavuudesta. Remoran pidättää oikeuden muuttaa, lykätä tai keskeyttää minkä tahansa 

Tuotteen valmistuksen ja myynnin ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuta. 

 

4) Hinnat, kuljetukset ja verot  

Tuotteen todellinen hinta on tuotteesta ostohetkellä veloitettu hinta, kuten ostokorin 

yksityiskohdissa ilmoitetaan ennen maksun suorittamista ja joka vahvistetaan tilauksen 

vahvistuksessa (kuten jäljempänä määritellään). Jos Kaupassa hinta on virheellisesti 

ilmoitettu esimerkiksi kirjoitusvirheen tai muun vastaavan virheen vuoksi, virheellinen 

hinta ei sido Remorania. 

Remoranilla on oikeus muuttaa hintoja ilman erillistä ilmoitusta. Muutetut hinnat koskevat 

tilauksia, jotka tehdään hinnanmuutoksen voimaantulon jälkeen. Toimituskulut lisätään 

lopulliseen hintaan ja ne määräytyvät valitun lähetystavan perusteella. Näet sinulta 

veloitettavat toimituskulut valittuun lähetysmaahan ostoskorin yksityiskohdissa, ennen 
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maksun suorittamista. Voit tarkistaa saatavissa olevat lähetystavat ja niihin liittyvät 

kustannukset osoitteessa [www.remoran.eu/legal/toimitusehdot]. 

Hinnat ja maksut ovat euroina tai muussa Kaupassa ilmoitetussa valuutassa. 

 

Euroopan Unionin maat  

Euroopan unionin maihin toimitettujen tilauksien hinnat sisältävät arvonlisäveron ja muut 

sovellettavat verot.  

 

Euroopan Unionin ulkopuoliset maat  

Euroopan unionin ulkopuolelle toimitettavissa tilauksissa ei Kaupassa esitetyissä hinnoissa 

ole sisällytetty veroja ja tullimaksuja. Huomaa, että saatat joutua maksamaan lisäksi 

kohdemaassasi määrätyt myyntiverot tai muut ylimääräiset verot ja / tai tullimaksut. Voit 

joutua maksamaan myös lähetyksen tulliselvitysmaksun. Nämä maksut ovat erillisiä 

Remoranin veloittamasta hinnasta, ja ne peritään heti, kun lähetys saavuttaa määritetyn 

määränpään. Remoran ei kerää näitä kuluja. 

Odottamattomien maksujen välttämiseksi suosittelemme ottamaan yhteyttä 

tullitoimipaikkaasi ja kysyä tuontimääräyksistä ja rajoituksista sekä sovellettavista veroista 

ja maksuista ennen tilauksen tekemistä. On tärkeää tutustua oman maan tai sijaintisi 

tullikäytäntöihin ennen tilaamista. Tullimääräykset vaihtelevat maittain. Tietämättä 

sovellettavia säädöksiä, tilauksellesi voi aiheutua korkeita tuontitulleja, toimituksen 

viivästymistä tai jopa toimituksen palauttamista. 

Olet vastuussa kohdemaassa sovellettavien lakien ja asetusten noudattamisesta, mukaan 

lukien, mutta kuitenkaan rajoittamatta, ne lait, jotka koskevat tullimenettelyjä sekä niihin 

sovellettavia veroja ja tullimaksuja. Huomaa, että jos tilauksesi palautetaan meille 

kielletyn/rajoitetun tuotekäytännön, tullimaksuista kieltäytymisen, tullin takavarikoitujen 
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tuotteiden tai muun sellaisen syyn takia, joka johtuu toimistasi tai laiminlyönnistä, emme 

suorita palautusta. 

 

5) Tilausten käsittely ja sopimuksen tekeminen 

Tilauksesi on tarjous aikomuksena ostaa tilaamasi tuote. Meillä on vapaus olla 

hyväksymättä tilaustasi yksipuolisesti.  Kun teet tilauksen tuotteen ostamiseksi 

Remoranilta, ja maksat ostoskorissa mainitun hinnan, mukaan lukien toimitusmaksut, Me 

lähetämme sinulle sähköpostilla tilausvahvistuksen sisältäen tilauksen yksityiskohdat. 

Tämä sähköposti (”Tilausvahvistus”) on vahvistus siitä, että olemme vastaanottaneet 

tilauksesi, ja että tilauksesi on hyväksytty ja tilaamiesi tuotteiden myyntisopimus on 

solmittu. Suosittelemme, että säilytät tilausvahvistuksen mahdollista myöhempää käyttöä 

varten, koska tilauksen vahvistus toimii ostoksesi kuittina. 

 

Valitettavasti emme pysty toimittamaan osittaisia toimituksia. Näin ollen, jos jotkut 

tilaamasi tuotteet ovat loppu tai jos emme muuten pysty vahvistamaan tilaustasi 

kokonaisuudessaan, lähetämme sinulle sähköposti-ilmoituksen, jossa on kerrottu, että Me 

emme voi hyväksyä tilaustasi. Tällöin Remoran palauttaa sinulle tuotteistaan saamansa 

maksun. Palautus käsitellään 14 päivän kuluessa edellä mainitun sähköpostin 

päiväyksestä, ja se maksetaan samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt Tuotteita 

tilaamalla. Maksun palautuksista ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. 

  

6) Maksut 

Katso lisätietoja käytettävissä olevista maksutavoista 

[www.remoran.eu/legal/maksuehdot]. Asiakaspalvelumme voi ottaa sinuun yhteyttä 

tarkistaaksesi tilaustiedot ja tilauksen yksityiskohdat.  
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7) Toimitukset 

Tuotteiden arvioitu toimitusaika vaihtelee maittain, ja se voi myös vaihdella maan sisällä 

eri alueiden välillä. Voit tarkistaa maasi arvioidun toimitusajan osoitteessa 

[www.remoran.eu/legal/toimitusehdot]; Huomaa, että ilmoitetut toimitusajat ovat aina 

arvioita ja voivat olla pidempiä esimerkiksi juhlapyhien tai alennusmyyntien yhteydessä. 

Arvioidut toimitusajat lasketaan Tilausvahvistuksen päivämäärästä. Toimitusaika ei voi 

ylittää 30 päivää, ellei Remoran ole erikseen sopinut kanssasi pidemmästä toimitusajasta. 

 

Euroopan Unionin ulkopuoliset maat  

Jos me saamme Tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen tietää, ettemme jostain syystä 

pysty lähettämään tuotetta 30 päivän sisällä, Me ilmoitamme sinulle uuden  

toimituspäivän, ilmoitamme ettemme tiedä milloin pystymme lähettämään tuotteen tai 

Meidän päätöksestämme peruutamme tilauksesi ja palautamme sinulle tuotteesta 

saamamme maksun 14 päivän kuluessa tilauksen peruuttamisesta. 

Jos annamme sinulle uuden toimitusajan, pyydämme suostumustasi viivästyneelle 

lähetykselle. Jos emme saa suostumustasi viivästymiseen, palautamme viipymättä kaikki 

rahat, jotka olet maksanut meille toimittamattomista tuotteista. 

Jos emme pysty ilmoittamaan sinulle, milloin pystymme lähettämään Tuotteesi, 

ilmoitamme sinulle viivästymisen syystä. Sinulla on oikeus perua tilauksesi milloin tahansa 

siihen asti, kunnes olemme toimittaneet Tuotteen. Jos et vastaa viivästysilmoitukseen, 

tilauksesi peruutetaan automaattisesti 60 päivän kuluessa Tilausvahvistuksesta. 
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8) Tuote- ja toimitusvirheet 

Remoran on vastuussa toimitusvioista ja toimitetuista tuotteista sovellettavan lain 

mukaisesti. Jos vastaanottamasi tuotteet ovat viallisia, eivät vastaa tilaamiasi tuotteita tai 

jos toimituksesi on puutteellinen tai tuotteet ovat vahingoittuneet kuljetuksen aikana, ota 

välittömästi yhteyttä Remoranin asiakaspalveluun. Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet 

palautuksiin liittyen [www.remoran.eu/legal/palautukset]. 

Jos näitä toimitusvirheitä ilmenee tai jos vastaanottamasi tuotteet ovat osoittautuneet 

viallisiksi, sovellettavan lain määritelmän mukaisesti, Remoranin on korjattava nämä 

virheellisyydet viipymättä. Jos vaatimus johtaa Tuotteiden palauttamiseen Remoranille, 

Remoran vastaa tällaisten palautusten aiheuttamista toimituskuluista. 

Jos Tuotteelle on myönnetty takuu, joka tarjoaa sinulle oikeuksia lakisääteisen kuluttajan 

oikeuksien lisäksi, määritellään takuun ehdot kyseisen tuotteen käyttöoppaassa ja 

ehtoihin viitataan Kaupan tuotekuvauksessa. 

 

9) Peruuttamisoikeus / Palautusoikeus  

 

Euroopan Unionin maat 

Euroopan unionin maihin toimitettavissa tilauksissa, sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi 

14 kalenteripäivän sisällä siitä päivästä, kun olet vastaanottanut tuotteet. Jos haluat 

käyttää peruuttamisoikeuttasi, sinun on otettava yhteyttä asiakaspalveluumme mainitun 

ajanjakson aikana sähköpostitse. Voit käyttää Kaupassa olevaa lomaketta, jonka olet 

saanut myös tilauksen vahvistuksen yhteydessä. Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet  

palautuksista [www.remoran.eu/legal/palautukset]. 

Tuotteet on palautettava viipymättä Remoranin ilmoittamaan osoitteeseen 14 päivän 

kuluessa peruuttamisilmoituksen päiväyksestä. 
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Olet vastuussa kaikkien välittömien kulujen maksamisesta, jotka aiheutuvat Tuotteiden 

palauttamisesta Remoraniin, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vastaanottamasi tuotteet 

ovat osoittautuneet viallisiksi. 

Olet vastuussa Tuotteiden huolellisesta käsittelystä. Sinun on pakattava tuotteet 

huolellisesti myös palautusta varten, jotta ne eivät vaurioidu. 

Suosittelemme käyttämään tuotteen alkuperäisiä pakkauksia. Jos sinulla ei enää ole 

alkuperäisiä pakkauksia, käytä sopivia pakkauksia, jotka suojaavat kuljetusvaurioilta. Kaikki 

lisävarusteet ja pakatut osat on palautettava palautettujen tuotteiden mukana. Jos olet 

käyttänyt, käsitellyt tai pakannut Tuotteita huolimattomasti tai käsitellyt niitä muulla 

tavalla kuin mikä on tarpeen tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden 

kannalta, olet vastuussa palautetun tuotteen arvon mahdollisen alenemisen 

korvaamisesta korkeintaan Tuotteen kokonaishintaan saakka. 

 

Kun olet käyttänyt peruuttamisoikeuttasi, Remoran palauttaa maksun, jonka se on saanut 

Tuotteista, lukuun ottamatta niitä lisäkustannuksia, jotka johtuvat muun toimitustavan 

kuin tarjotun alimman hinnan toimitustavan valinnasta. 

Palautus käsitellään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta ja se 

suoritetaan samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt Tuotteita tilatessasi. Palautuksista ei 

aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Remoranilla on oikeus keskeyttää palautuksen 

maksaminen, kunnes Remoran on vastaanottanut palautetut tuotteet tai olet todistanut 

Remoranille, että olet lähettänyt Tuotteet. 

Valitettavasti emme pysty tekemään tuotevaihtoja. 
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Euroopan unionin ulkopuolella olevat maat   

Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin toimitettavissa tilauksissa, sinulla on oikeus 

peruuttaa tilauksesi 14 kalenteripäivän sisällä siitä päivästä, kun olet vastaanottanut 

tuotteet. Jos haluat käyttää palautusoikeuttasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme mainitun 

ajanjakson aikana sähköpostitse. Voit käyttää myös Kaupassa olevaa lomaketta, jonka olet 

saanut myös tilauksen vahvistuksen yhteydessä. Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet 

palautuksista [www.remoran.eu/legal/palautukset]. 

Tuotteet on palautettava Remoranin ilmoittamaan osoitteeseen viipymättä ja 14 päivän 

kuluessa peruuttamisilmoituksen päiväyksestä. 

Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin toimitettavissa tilauksissa, olet vastuussa kaikkien 

välittömien kulujen maksamisesta, jotka aiheutuvat Tuotteiden palauttamisesta 

Remoraniin. Huomaa, että Remoran ei palauta alkuperäisiä toimituskuluja, tulleja ja / tai 

veroja. Remoran kuitenkin korvaa alkuperäiset toimituskulut Euroopan unionin 

ulkopuolelle, jos vastaanottamasi tuotteet osoittautuvat viallisiksi. Ota tällöin välittömästi 

yhteyttä Remoranin asiakaspalveluun. 

 

Olet vastuussa Tuotteiden huolellisesta käsittelystä. Sinun on pakattava tuotteet 

huolellisesti myös palautusta varten, jotta ne eivät vaurioidu. 

Suosittelemme käyttämään tuotteen alkuperäisiä pakkauksia. Jos sinulla ei enää ole 

alkuperäisiä pakkauksia, käytä sopivia pakkauksia, jotka suojaavat kuljetusvaurioilta. Kaikki 

lisävarusteet ja pakatut osat on palautettava palautettujen tuotteiden mukana. Jos olet 

käyttänyt, käsitellyt tai pakannut Tuotteita huolimattomasti tai käsitellyt niitä muulla 

tavalla kuin mikä on tarpeen tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden 

kannalta, olet vastuussa palautetun tuotteen arvon mahdollisen alenemisen 

korvaamisesta korkeintaan Tuotteen kokonaishintaan saakka. 
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Kun olet käyttänyt peruuttamisoikeuttasi, Remoran palauttaa maksun, jonka se on saanut 

Tuotteista, lukuun ottamatta alkuperäisiä toimituskuluja. 

Palautus käsitellään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta ja se 

suoritetaan samalla maksutavalla, jota olet käyttänyt Tuotteita tilatessasi. Palautuksista ei 

aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Remoranilla on oikeus keskeyttää palautuksen 

maksaminen, kunnes Remoran on vastaanottanut palautetut tuotteet. 

Valitettavasti emme pysty tekemään tuotevaihtoja. 

 

10) Immateriaalioikeudet 

Kaikki immateriaalioikeudet, omistusoikeudet ja kauppaan kohdistuvat edut (mukaan 

lukien, ilman rajoituksia, kaikki tavaramerkit, tekstit, Tuotteet, grafiikat, muotoilu, 

iskulauseet, konseptit, taideteokset, äänet, musiikilliset sävellykset ja audiovisuaaliset 

tehosteet tai tietokonekoodi) ovat joko Remoranin omistamia tai lisensoimia. Remoran 

pidättää kaikki Kaupan yhteyteen liittyvät oikeudet, mukaan lukien ilman rajoituksia, kaikki 

immateriaalioikeudet tai muut omistusoikeudet. 

 

11) Ylivoimainen este (Force majeure) 

Remoran ei ole vastuussa sellaisista ylivoimaisista esteistä, joihin Remoran ei voi vaikuttaa 

ja jota Remoran ei voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka 

seurauksia Remoran ei pysty kohtuudella välttämään tai estämään. 
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12) Vastuun rajoitus 

Kauppa tarjotaan sellaisenaan, ilman minkäänlaisia takuita. Vaikka tavoitteenamme 

on varmistaa myymälässämme olevien tietojen oikeellisuus, emme anna mitään 

takuita niiden tarkkuudesta, olivatpa ne suoria tai epäsuoria.  

Remoran ei ole vastuussa Kaupassa tapahtuvista virheistä, keskeytyksistä, 

epätarkkuuksista, puutteista tai Kaupassa olevien tietojen muista vaikutuksista, 

viivästyksistä tai puutteista. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, hylkäämme kaikki 

ja kaikenlaiset takuut, olivatpa ne suoria tai epäsuoria, sekä kaikki mahdolliset 

ehdot, lukuun ottamatta niitä, jotka on nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa. 

Emme varsinkaan ole vastuussa siitä, että tuotteet ovat sopivia käyttötarkoitukseesi. 

 

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa emme ota vastuuta sopimuksesta, vahingoista 

tai muista erityisistä, rankaisevista, välillisistä tai epäsuorista menetyksistä tai 

taloudellisista tappioista, tietojen, liikearvon tai maineen menettämisestä, 

katoamisesta tai vahingoittumisesta johtuen Kaupan tai sen sisällön käytöstä  tai 

mainitun käytön estämisestä tai näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuuko 

mainittu vahinko sopimukseen, oikeuksien loukkaamiseen tai muihin perusteisiin. 

 

Huomaa, että nämä ehdot eivät vaikuta sinun lakisääteisiin kuluttajan oikeuksiin 

joita ei voi poissulkea tai rajoittaa sopimuksella. Lisäksi mikään näistä ehdoista ei 

sulje pois tai rajoita vastuuta tai implisiittisiä takuita, joita ei ehkä ole sovellettavan 

lain nojalla laillisesti rajoitettu tai suljettu pois, mukaan lukien, mutta ilman 

rajoitusta, vastuuta, joka on aiheutunut tahallisesta tai törkeästä 

huolimattomuudesta. 
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13) Kolmansien osapuolien linkit 

Kauppa voi linkittää kolmansien osapuolten ylläpitämiin verkkosivustoihin tai palveluihin. 

Vaikka kolmas osapuoli on sidoksissa Remoraniin, meillä ei ole hallintaa näihin 

linkitettyihin verkkosivustoihin tai palveluihin, joilla kaikilla on erilliset käyttöehdot ja / tai 

yksityisyyden suoja- ja tiedonkeruukäytännöt ja jotka ovat riippumattomia Remoranista. 

Nämä linkitetyt verkkosivustot ja palvelut ovat vain avuksesi ja siksi käytät niitä omalla 

vastuulla. 

 

14) Erotettavuus 

Jos jotakin näiden ehtojen osaa ei voida panna täytäntöön (mukaan lukien määräykset, 

joissa suljemme pois vastuumme teille), ei se vaikuta näiden ehtojen minkä tahansa muun 

osan täytäntöönpanokelpoisuuteen, ja kaikki muut lausekkeet pysyvät voimassa. Siltä osin 

kuin mahdollista, mikä tahansa lauseke/alalauseke tai lausekkeen/alalausekkeen osa 

voidaan katkaista, jotta jäljellä oleva osa olisi pätevä, on lauseketta tulkittava vastaavasti. 

Vaihtoehtoisesti hyväksyt, että lauseke oikaistaan ja tulkitaan tavalla, joka muistuttaa 

läheisesti lauseen/alalausekkeen alkuperäistä merkitystä, kuten laki sen sallii. 

 

15) Hallitseva laki ja riitojenratkaisu 

Näitä ehtoja, Kauppaa ja Kaupan kautta tehtyjä liiketoimia säännellään ja tulkitaan 

Suomen lakien mukaisesti jollei sovellettavassa laissa toisin määrätä. 

 

EU Maat, Norja ja Islanti  

Kaikki riidat, jotka johtuvat näistä ehdoista, Kaupasta tai kaupan kautta tehdyistä 

liiketoimista, ratkaistaan ensisijaisesti meidän välisillämme neuvotteluilla. Jos meidän 

välistä riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti, voit ottaa yhteyttä Kilpailu- ja 
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kuluttajaviraston kuluttajaneuvontapalveluihin (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) ja pyytää 

mainitun viranomaisen kuluttajariitalautakunnan suositusta. (www.kuluttajariita.fi/fi/). 

EU:n, Norjan ja Islannin asukkaana voit myös kysyä kotimaasi Euroopan 

kuluttajakeskuksesta (European Consumer Centre). 

Jos asut EU:ssa, Norjassa tai Islannissa, voit siirtää riidan myös vaihtoehtoisen 

riitojenratkaisuelimen ratkaistavaksi online-riitojenratkaisufoorumin kautta osoitteessa 

http://ec.europa.eu/odr. Käytä asian käsittelyssä sähköpostiosoitettamme 

sales@remoran.fi. 

Lisäksi sinulla on oikeus jättää riita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi 

(Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Suomi) tai kotimaasi ensimmäisen oikeusasteen 

tuomioistuimen ratkaistavaksi edellyttäen, että toimitamme Tuotteita tai harjoitamme 

muuten liiketoimintaa kyseisessä maassa, jossa pysyvästi asut. 

 

EUn ulkopuoliset maat (pois lukien Norja ja Islanti)  

Kaikki riidat, jotka johtuvat näistä ehdoista, Kaupasta tai kaupan kautta tehdyistä 

liiketoimista, ratkaistaan ensisijaisesti meidän välisillämme neuvotteluilla. Jos meidän 

välistä riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti, kaikki riidat, jotka johtuvat näistä ehdoista, 

Kaupasta tai kaupan kautta tehdyistä liiketoimista, ratkaistaan lopullisesti Varsinais-

Suomen käräjäoikeudessa (Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Suomi), joka toimii 

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena. 

 

16) Remoran asiakaspalvelu 

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen Kauppaan, Tuotteisiin, tilaamiseen ja 

toimittamiseen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa: sales@remoran.fi. 

 


