
Toimitusehdot 
Viimeksi päivitetty: 14.9.2021 

 

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

sisällä eri alueiden välillä. Huomaa, että ilmoitetut toimitusajat ovat aina arvioituja ja 

voivat olla pidempiä esimerkiksi juhlapyhien tai alennusmyynien 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. 



2 Hinnat 

Toimituskulut lisätään lopulliseen hintaan ja ne määräytyvät valitun lähetystavan 

perusteella. Näet sinulta veloitettavat toimituskulut valittuun lähetysmaahan 

ostoskorin yksityiskohdissa, ennen maksun suorittamista.  

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 tuotteiden tai muun sellaisen syyn takia, joka johtuu toimistasi tai 

laiminlyönnistä, emme suorita palautusta. 



 

3 Toimitustavat ja -aika 

Pyrimme toimittamaan tuotteet seuraavana arkipäivänä tilauksen vahvistamisesta, 

mikäli tuotetta on varastossa. Tilaus toimitetaan valitsemallasi toimitustavalla 

lähimpään toimituspisteeseen. Toimituksen kulut ja vaihtoehdot esitetään kassasivulla. 

Emme ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästyksistä tai viivästysten 

aiheuttamista epäsuorista vahingoista. Ilmoitamme sinulle heti, jos tuotetta ei ole 

varastossa. Toimitusajat ovat suuntaa-antavia toimitustavasta ja toimitusmaasta 

riippuen. 

 

Toimitustavaksi voit valita: 

Nouto Nouda tuotteesi suoraan varastostamme 

aukioloaikojen puitteissa. Tilaus on 

noudettavissa seitsemän päivää 

noutoilmoituksesta. Lähetämme sinulle 

noutoilmoituksen sähköpostilla ja 

tekstiviestillä, kun tuote on noudettavissa. 

0 € ** 

Postin noutopaketti Nouto postista tai Smartpostista,  

toimitus 1-3 arkipäivässä* tilauksen 

käsittelystä. Toimitus ma-la klo 19 

mennessä. Saat viestin kun paketti on 

noudettavissa postista. Lähetystä 

säilytetään postissa 7 päivää sen 

saapumisesta. Voit seurata OmaPosti-

mobiilisovelluksen kautta pakettisi 

etenemistä. Toimitus ilmastoystävällisesti 

Posti Green-lähetyksenä.  

9,90 € ** 

Matkahuollon nouto Nouto matkahuollon noutopisteestä, 

toimitus 1-3 arkivuorokauden kuluessa*. 

Vastaanottaja saa tekstiviestin tai 

sähköpostin heti, kun tilaus on 

noudettavissa. 

13,50 € ** 

 
* Annettu toimitusaika on Suomeen toimitettaville tilauksille. Katso oman maasi toimitusaika alla  
olevasta taulukosta. 



 

** Hinta-arvio on Suomeen toimitettaviin tilauksiin. Lopullinen hinta määräytyy paketin koon, 

toimitustavan ja -alueen mukaan. 

 

Voit seurata lähetystä tilausseurantakoodin avulla, joka toimitetaan tilauksen 

lähetysvahvistuksessa. Tämä edellyttää, että toimitustapana on Posti, Matkahuolto tai 

DHL.  

Pidätämme oikeuden lähettää pienet lähetykset kirjeenä kotiin. 

Pidätämme oikeuden lähettää pakettiautomaatin maksimimittoja suuremmat 

lähetykset postiin. 

 

4 Toimitusaika maittain 

 

Suomi 
Postin ja Matkahuollon toimitustavoilla tehdyt tilaukset toimitetaan keskimäärin 1-3 

arkipäivän kuluessa lähetyksestä.  

 

EU maat 
Keskimääräinen toimitusaika EU maihin on 3-10 päivää riippuen toimitustavasta ja 

toimitettavasta maasta. 

 

5 Toimitusmaat 
Me toimitamme EU maihin (Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, 

Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxembourg, Malta, Portugali, Puola,  

Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari, Viro) sekä 

Iso-Britanniaan, Sveitsiin ja Norjaan. 

 

Jos haluat ostaa tuotteitamme muihin kuin edellä mainittuihin paikkoihin, ota yhteyttä 

myyntipalveluumme varmistaaksesi kohdemaasi saatavissa olevat toimitustavat ja 

hinnat. 
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