
TOIMITUSEHDOT

Voimassa 6.6.2017 alkaen

Yleistä verkkokaupasta

Verkkokaupan tuotteita myy Walona Oy y-2556431-2. Myymme tuotteita täysi-ikäisille 
yksityishenkilöille Suomeen ja EU-alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan internetin välityksellä osoitteesta www.walonadogs.com ostoskorin kautta. 
Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut 
sekä tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen 
ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa 
oleviin toimitusehtoihin. Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, jossa näkyy tilauksen 
sisältö ja laskun loppusumman.

Maksutavat

Maksaminen tapahtuu Paytrail- maksunvälityspalvelun välityksellä. Paytrailin kautta voit 
maksaa tilauksesi helposti ja turvallisesti verkkopankin, luottokortin, laskun tai puhelimen 
kautta. Käsittelemme tilauksen kaupan aukioloaikana, kun maksu on suoritettu. Postitamme 
tuotteita jokaisena arkipäivänä. Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan Walona Dogsin 
verkkokaupassa.

Toimitustapa ja toimituskulut

Toimitamme tilaukset Postilla kotimaahan ja myös ulkomaille. Alle 3cm paksut paketit 
toimitetaan suoraan asiakkaan postilaatikkoon, suuremmat tilaukset toimitetaan lähimpään 
postitoimipaikkaan. Toimituskulut ovat 1.90e. Postitamme tilauksen 1-3 päivän kuluessa 
tilauksesta.

Vaihto- ja palautusehdot

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. 
Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia
tuotteita. Liitä palautuksen mukaan seuraavat tiedot: •tilauksen numero, nimesi, osoitteesi 
ja puhelinnumerosi •pankkitilinumerosi •sekä kopio tilausvahvistuksesta

Palautusosoite: Kaisa Palmu / Walona Haapanankaari 1 37630 Valkeakoski

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, 
rahat palautetaan suoraan tilillesi palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä 
paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme 20 euron maksun.

http://www.walonadogs.com/


Ongelmatilanteet kuljetuksen ja viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä 
tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen info@walona.fi tai 
postitse: Kaisa Palmu / Walona Oy Haapanakaari 1 37630 Valkeakoski. Ilmoitus virheellisestä 
toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen 
vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi 
reklamaatio postiin.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan 
tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Walona käsittelee kaikki 
asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

Vastuunvapautus

Walona Dogs testaa tuotteidensa turvallisuuden ja kestävyyden niiden tarkoituksen 
mukaisessa käytössä. Tilaajalla on kuitenkin vastuu tuotteen sopivuudesta, asianmukaisesta 
käytöstä ja turvallisuudesta. Kun tilaat tuotteita Walona Dogs verkkokaupasta sitoudut 
ottamaan täyden vastuun tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta. Walona Oy ei ole vastuussa 
tuotteen käytöstä ja sen aiheuttamista mahdollisista vahingoista missään tapauksessa.


