Tietoja ostamisesta - Tietoja ostamisesta
• Tilaukset
YhteydenottoRenkaatvaihtoon.fi c/o Bythjul Norden ABGustavslundsvägen 151F167 51 BrommaSähköposti: YhteydenottolomakeiPuhelin: 09 424 510 58Puhelinaika: M-P 10-18(Lounas kiinni 12.3013.30)Y-tunnus: 2265026-6 Y-tunnus (Ruotsi): 556873-5129Kaikki tilaukset käsitellään vuorokauden sisällä tilauksesta (arkipäivisin). Voit seurata tilauksesi kulkua kirjautumalla omille sivuillesi.
Tilataksesi sinun täytyy olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.

• Mitä hintaan sisältyy?
Tilatessasi Renkaatvaihtoon.fi:stä hintaan sisältyy alla mainituissa tapauksissa lisätuotteita tai –palveluja:Rengas ja alumiinivanne (renkaat vanteilla) Asennamme ja tasapainotamme ennen lähetystä
renkaat vanteille 8e kappalehintaan. Hintaan sisältyy myös tarvittavat pultit/mutterit sekä mahdollisesti tarvittavat soviterenkaat.Renkaat ja teräsvanteet (renkaat vanteilla) Asennamme ja
tasapainotamme ennen lähetystä renkaat vanteille 8e kappalehintaan.HUOM!Pultit eivät sisälly hintaan.Alumiinivanne Pultit/mutterit sekä mahdollisesti tarvittavat soviterenkaat sisältyvät hintaan.
TPMS (TPMS-järjestelmä ej sisälly hintaa, ostetaan erikseen) Jos autossanne on TPMS-järjestelmä ja autonne renkaissa on sensorit niitä on laitettava myös talvirenkaisiin jotta TPMS-systeemi
toimisi (valinnainen auton omistajalle). Tarkista auton ohjekirjasta mikä järjestelmä autossa on tai valitse puhelimitse tai kotisivulla suositeltava vaihtoehto. Voit myös olla yhteydessä tuotemerkin
jälleenmyyjään tai autonvalmistajaan. Useimmissa tapauksissa myymme, asennamme ja ohjelmoimme renkaihin TPMS:än. Joissakin erikoistapauksissa joudumme tekemään jälkiohjelmointi
automerkin autokorjaamossa tai paikallisessa rengasverstaassa. Näitä erikoistapausten aiheuttavia kustannuksia me emme vastaa.

• Takuu
Kaikilla Renkaatvaihtoon.fi:n tuotteilla on vuoden, valmistusvirheet kattava, takuu. Emme korvaa kiveniskemistä tai asennuksessa, irrotuksessa ja tasapainotuksessa vanteille aiheutuneita vahinkoja.

• Sopivuustakuu
Hakiessasi tuotteesi Renkaatvaihtoon.fi:n hakukoneen avulla takaamme tuotteen sopivuuden. Käyttääksesi hakukonettamme sinun tarvitsee ainoastaan tietää autosi merkki, malli, vuosimalli sekä
moottorimalli. Ostaessasi ainoastaan renkaat tai vanteet, muista tarkistaa että tuotteille asennettavalla renkailla/vanteilla on sama halkaisija kun tilaamillasi tuotteilla. Esimerkiksi: Jos ostat renkaat
koossa 205/55-16 vanteittesi halkaisijan täytyy olla 16 tuumaa. Tarkistat tämän helpoiten tarkistamalla vaihdettavan renkaan koon. Jos hakukoneemme tiedot eivät jostakin syystä pitäisi paikkaansa
saat maksutta palauttaa tuotteet ja lähetämme, jos mahdollista, sopivat tuotteet tilalle. Emme ole vastuullisia mahdollisista lisäkuluista.Jos olet ostanut vanteet Renkaatvaihtoon.fi:stä, käsittele näitä
varovasti, kunnes olet todennut että kaikki toimii niin kuin pitää. Vastaanotettua lähetyksesi, asenna kokeeksi yksi pyöristä auton etuakselille. Älä avaa muita pakkauksia ennen kuin olet varmistanut,
että ensimmäinen pyörä sopii. Jos Renkaatvaihtoon.fi:n suosittelema tuote ei sovi, tämä korvataan mahdollisuuden mukaan. Renkaatvaihtoon.fi ei korvaa asiakkaan käsittelyssä (esimerkiksi
asennuksen yhteydessä) vaurioitunutta tuotetta.

Tietoja ostamisesta - Maksutavat
• Yksityishenkilöt
Tarjoamme yhteistyössä Klarnan kanssa mahdollisuuden maksamiseen laskulla, osamaksulla, maksukortilla ja suoraan verkkopankissa. Lähetämme laskun sähköpostitse tilauksen lähtiessä meiltä
asiakkaalle. Laskulla on 14 päivän maksuaika. Lisätietoja ja kaikki ehdot Klarnan tarjoamissa maksutavoissa löydät osoitteesta https://www.klarna.com/fi

• Klarna Checkout
Renkaatvaihtoon.fi tarjoaa yksityisasiakkaille Klarna Checkout -palvelun. Klarna Checkoutin avulla vältetään salasanat ja kirjautuminen, sillä ohjelma näyttää monia tietoja heti kun olet tunnistautunut.
Tunnistautumiseen vaadittavat tiedot voivat vaihdella ostotapahtumasta ja asiakkaasta riippuen. Klarna Checkout ei tarkasta automaattisesti asiakkaan luottotietoja, vaan tarpeen mukaan valitusta
maksutavasta riippuen. Klarnan luottotietohaut eivät vaikuta luottokelpoisuuteesi, eivätkä tiedot ole muiden luottotietoja hakevien (esimerkiksi pankit) nähtävillä. Tunnistautumisen jälkeen Klarna
Checkout näyttää käytettävissäsi olevat maksuvaihtoehdot. Lasku on maksutapojen esivalintana. Voit tietenkin valita myös jonkin muun vaihtoehdon, kuten maksun verkkopankissa tai
maksukorttimaksun. Palvelun kulloinkin tarjoamat maksutavat voivat vaihdella. Halutessasi voit suojata Klarna Checkout -palvelun käytön PIN-koodilla. Klarna Checkout noudattaa nk. Payment Card
Industry Data Security Standards (PCI DSS) -standardia ja sillä on SSL-sertifikaatti. Maksamiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Klarnaan osoitteessa.
https://www.klarna.com/fi/asiakaspalvelu Lisätietoja löytyy osoitteesta:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/fi_fi/privacy_statement.pdf

•
• Osta yritysasiakkaana
Tarjoamme seuraavat maksuehdot yritysasiakkaille. Lasku Maksa 14 päivän laskulla Maksa laskulla. Lasku lähetetään erikseen kun tuotteet lähtevät meidän varastoltamme. Laskutuslisää 2,48
euroa.Kortti Visa tai Mastercard Korttimaksu - Tilauksen kokonaissumma pidetään kortilla kun tilaus on rekisteröity. Maksu veloitetaan kortilta kun tuotteet toimitetaan.Tilisiirto Maksa tilisiirrolla.
Kaikkiin Renkaatvaihtoon.fi:n korttitapahtumiin käytetään suojattuja palvelimia (SSL) 3D-Securen ja yhteyskumppanimme SveaWebPay:n välityksellä.

Tietoja ostamisesta - Toimitukset
• Kuljetuksen suorittaja
Renkaatvaihtoon.fi ilmoittaa sinulle sähköpostin välityksellä toimituksen lähtiessä varastoltamme. Tekstiviesti lähetetään matkapuhelinnumeroon joka on ilmoitettu tilauksen yhteydessä. Jos ette voi
olla paikalla voitte kirjoittaa valtakirjan joka antaa toisen henkilön ottamaan toimituksen vastaan tai että kuljettaja saa luvan jättää lähetyksen sovittuun paikkaan (valtakirja toimii kuittauksena).
HUOM! Toimitus täytyy kuitata, olkaa paikalla jos ette ole laatinut valtakirjaa

• Toimitusosoite
Tavarat toimitetaan tilauslomakkeessa ilmoittamaasi osoitteeseen; kotiovelle, verstaallesi tai muuhun valitsemaasi osoitteeseen.Toimitus KotiosoitteeseenRenkaatvaihtoon.fi ilmoittaa sinulle
sähköpostin välityksellä toimituksen lähtiessä varastoltamme. Tekstiviesti lähetetään matkapuhelinnumeroon joka on ilmoitettu tilauksen yhteydessä. Tässä tekstiviestissä ehdotetaan toimituspäivä ja
aika, vastaa ehdotettuun aikaan KYLLÄ tai EI. Voitte saada korkeintaan kolme eri toimitusaikaa. Jos ette voi olla paikalla voitte kirjoittaa valtakirjan joka antaa toisen henkilön ottamaan toimituksen
vastaan tai että kuljettaja saa luvan jättää lähetyksen sovittuun paikkaan (valtakirja toimii kuittauksena). HUOM! Toimitus täytyy kuitata, olkaa paikalla jos ette ole laatinut valtakirjaa.
Toimitus Renkaatvaihtoon.fi:n yhteistyöverstaisiin Tilauksesi lähetetään Renkaatvaihtoon.fi:n keskusvarastolta valitsemallesi yhteistyöverstaalle. Verstas ottaa sinuun yhteyttä ajanvarauksen suhteen
heti tuotteiden saavuttua heille. Toimitus vaihtoehtoiseen osoitteeseen Maksaessasi kortilla tai suoralla pankkisiirrolla voit saada tilauksesi lähetettyä myös osoitteeseen missä et ole kirjoilla,
esimerkiksi kesämökille, töihin tai itse valitsemallesi verstaalle. HUOM! Tilaukset joiden maksutapa on lasku ja osamaksu voidaan pelkästään toimittaa osoitteeseen jossa olet kirjoilla tai johonkin
Renkaatvaihtoon.fi:n yhteistyöverstaaseen.

• Rahtikustannukset
Kun ostat yksittäisiä tuotteita tai renkaat vanteilla veloitamme seuraavat: Rengas 15€/kpl Vanne 15€/kpl Rengas ja vanne 15€/kpl Vähimmäismaksu rahdista: 15€ Kahdesta tuotteesta lähtien
rahtihinta on á 7,44€. Esim. 2 kpl 15€ rahti, 3kpl 22,44€ 4 kpl 29,88€

• Toimitusaika
Toimitusajan löydät jokaisen tuotteen kohdalta. Joitakin tuotteita ei toimiteta joka päivä, jonka vuoksi toimitusaika voi olla pidempi. Kiireisen sesongin aikana (huhti-, toukokuu sekä loka-, marraskuu)
voi toimitusajoissa esiintyä muutamien päivien viivästyksiä. Jos tilattua tuotetta/tuotteita ei voida toimittaa, niin siinä epätodennäköisessä tapauksessa olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman
pian. Asiakkaanamme sinulla on aina viiveen sattuessa oikeus peruuttaa tilaus. Tuoteissa mainittu toimitus aika lasketaan arkipäivisin.

• Omistusoikeuden pidättäminen
Kaikki tuotteet ovat Renkaatvaihtoon.fi:n omaisuutta, kunnes ne ovat täysin maksettu.

• Kuljetusvauriot
Renkaatvaihtoon.fi ottaa täyden taloudellisen vastuun, jos tavara häviää tai vaurioituu kuljetuksen aikana. On kuitenkin erittäin tärkeää, että teet vahinkoilmoituksen sekä meille että kyseiselle
rahtifirmalle. Tarkasta aina tuotteet tarkoin ennen kuin hyväksyt toimituksen. Jos huomaat, että pakkaus tai tavara on vahingoittunut, sinun on heti ilmoitettava asiasta vastaavalle kuljetusyritykselle.
Jos huomaat vaurion purkaessasi tuotteiden pakkausta, sinun on ilmoitettava tästä meille kahden työpäivän sisällä tavaran vastaanottamisesta, joko yhteydenottolomakkeella tai soittamalla
asiakaspalveluumme.

• Ei vastaanotettu tavara
Asiakas maksaa rahdin kumpaankin suuntaan. Vanteille asennettujen renkaiden oston yhteydessä asiakkaalta laskutetaan myös irrotuskustannukset.

• Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot:Nimi: Bythjul Norden AB / Renkaatvaihtoon.fiOsoite: Gustavslundsvägen 151F, 167 51 Bromma, RuotsiPuhelin: 09 42451058Sähköposti:
Yhteydenottolomake Rekisterin nimi:Asiakasrekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi. Rekisterin käyttötarkoituksena on
asiakkaiden tilausten vastaanottaminen, käsittely ja lähetys asiakkaalle. Rekisterin tietoja käytetään myös mahdolliseen yhteydenottoon koskien kyseisen asiakkaan tilausta tai toimitusta.
Henkilötietoja käsitellään henkilösuojalain edellyttämällä tavalla. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta yrityksemme ulkopuoliseen käyttöön. Rekisterin tietosisältö:- Asiakkaan etu- ja
sukunimi- Osoite- Postinumero, paikkakunta ja maa- Sähköpostiosoite- Matkapuhelin- Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta Näitä tietoja ei luovuteta
Renkaatvaihtoon.fi:n tai Bythjul Norden AB:n ulkopuolisille osapuolille. Säännönmukaiset tietolähteet:Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan yksinomaan tilauksen tehneeltä asiakkaalta. Emme ota
vastaan luovutuksia muista henkilörekistereistä. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:Emme luovuta rekisterin sisältämiä henkilötietoja yrityksemme ulkopuolisille osapuolille. Rekisterin suojauksen
periaatteet:Tätä rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Rekisteri on tallennettu Bythjul Norden AB:n omalle salatulle palvelimelle, joka on vain Bythjul Norden AB / Renkaatvaihtoon.fi:n
henkilöstön käytössä.

Renkaatvaihtoon.fi

Y-tunnus: 2265026-6

Puhelin: 09 424 510 58

• Muuta
Force Majeure Mikäli sota, luonnonkatastrofi, työtaistelutoimi, viranomaisen päätös, alihankkijoilta saamatta jääneet toimitukset, hintoja korottavat olosuhteet tai muut vastaavat olosuhteet, joihin
emme voi vaikuttaa ja joita ei kohtuudella voi ennakoida, vaikuttavat Renkaatvaihtoon.fi:n sopimuksiin tai sitoumuksiin siten, että Renkaatvaihtoon.fi ei voi täyttää mainittuja sopimuksia/sitoumuksia,
Renkaatvaihtoon.fi vapautetaan velvollisuudestaan täyttää mainitut sopimukset.Sovellettava lainsäädäntö ja ristiriitatilanteetRistiriitatilanteet tulee ensi kädessä selvittää yhteisymmärryksessä
keskustelemalla Renkaatvaihtoon asiakaspalvelun kanssa. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa Renkaatvaihtoon seuraa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) päätöstä. Näiden ehtojen tulkitsemisen
ristiriitatilanteessa seuraamme Suomen lakia ja asia ratkaistaan kuluttajariitalautakunnan tai viime kädessä yleisen tuomioistuimen toimesta.Salassapito ja turvallisuus Asioidessasi
Renkaatvaihtoon.fi:n kanssa luovutat henkilötietoja, toimitustietoja ja mahdollisesti muita tietoja. Tietojasi tarvitaan tilauksen vastaanottoon ja käsittelyyn. Salasanat ja maksutiedot säilytetään aina
salatussa muodossa. Kommunikointimme tapahtuu enimmiltä osin sähköpostin kautta. Asiakastietoihisi kirjattuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti tietoa tilauksestasi,
rekisteröinnistä sekä mahdollisia tarjouksia. Emme käytä tilatessasi antamiasi tietoja mainontaan tai vastaavaan tarkoitukseen ilman suostumustasi. Yksityisyyskäytäntö - Privacy Policy
Asiakaspalvelu Ota yhteyttä asiakaspalveluumme täyttämällä yhteyslomakkeemme. Tavoitat meidät myös soittamalla suomenkieliseen asiakaspalveluumme: 09 424 510 58 (Ma-Pe: 10.00-18.00)

Tietoja ostamisesta - Palautukset ja reklamaatiot
• Reklamaatiot
Jos epäilet, että sinulla on perusteltu syy reklamoida, ota yhteys Renkaatvaihtoon.fi:n asiakaspalveluun, joko yhteyslomakkeella tai puhelimitse. Lähetämme sinulle tällöin reklamaatiolomakkeet ja
mahdolliset palautusrahtikirjat. Jos reklamaatio hyväksytään, asiakas saa, jos mahdollista, korvaukseksi samanveroisen tuotteen. Renkaatvaihtoon.fi:n on todettava valmistus- tai materiaalivika
ennen uuden tuotteen lähettämistä. Renkaatvaihtoon.fi ei korvaa oheiskustannuksia niinkuin esimerkiksi asennusta, auton vuokrausta jne. Jos reklamaatio hylätään, asiakkaalta laskutetaan
rahtikulut. Takaisin lähetettävät renkaat ja vanteet on syytä pakata hyvin, sillä sinä asiakkaana vastaat paluukuljetuksen aikana aiheutuneista vaurioista.

• Renkaiden epätasapaino
Epätasapainoa ei katsota hyväksytyksi syyksi reklamaatioon. Jos renkaissasi ilmenee epätasapainoa sinun tulee ottaa soittaa asiakaspalveluumme ilmoittaaksesi tästä. Renkaiden ollessa
epätasapainossa pyydämme sinua käymään yhteistyöverstaallamme tai paikallisella autoverstaalla. Sinun tulee maksaa kustannukset uudelleenasennuksesta ja -tasapainotuksesta itse, vaikka
käyttäisit yhteistyöverstastamme. Hyvitämme kustannukset (maks. 80€) kuittia vastaan jos tämä on etukäteen hyväksytty asiakaspalvelultamme. Tämä pätee vain, kun ostat renkaat vanteilla.
Lue lisää kohdasta ”Yleisimmät kysymykset - epätasapaino".

• Palautusoikeus
Yksityishenkilönä sinulla on 14 päivän palautusoikeus. Aika lasketaan tavaran toimituspäivästä. Sinun ei tarvitse ilmoittaa palautuksen syytä, mutta arvostamme jos kerrot tämän kuitenkin ja
saamme tällä lailla mahdollisuuden parantaa toimintaamme. Palautusoikeuden edellytyksenä on, että tuotteet ovat alkuperäisessä kunnossa. Jos olet ostanut vanteet Renkaatvaihtoon.fi:lta, käsittele
näitä varovasti, kunnes olet todennut että kaikki toimii niin kuin pitää. Vastaanotettua lähetyksesi, asenna kokeeksi yksi pyöristä auton etuakselille. Älä avaa muita pakkauksia ennen kuin olet
varmistanut, että ensimmäinen pyörä sopii. Jos Renkaatvaihtoon.fi:n suosittelema tuote ei sovi, tämä korvataan mahdollisuuden mukaan. Renkaatvaihtoon.fi ei korvaa asiakkaan käsittelyssä
(esimerkiksi asennuksen yhteydessä) vaurioitunutta tuotetta. Palautusoikeudesta johtuvista palautuksista veloitetaan palautusrahtimaksu sekä renkaiden irrotusmaksu (koskee renkaita vanteilla).

• Tilauksen peruuttaminen
Yksityishenkilönä sinulla on 14 päivän palautusoikeus. Jos haluat peruttaa tilauksesi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Asiakas vastaa mahdollisesti koituvista rahtikustannuksista. Me lähetämme
tarvittaessa palautusrahtikirjat ja ohjeet. Palautettavat renkaat ja vanteet on syytä pakata hyvin, sillä sinä vastaat asiakkaana paluukuljetuksen aikana syntyneistä vaurioista. Asiakkaalta perittävä
palautusrahti on 39,00 €.

• Takaisinmaksu
Renkaatvaihtoon.fi palauttaa maksun 14 päivän kuluessa siitä, kun palautetut tuotteet on toimitettu meille ja olemme todenneet, että ne ovat käyttämättömiä. Palautusoikeuden edellytyksenä on, että
palautetut tuotteet ovat käyttämättömiä ja ovat pakattu alkuperäiseen pakkaukseensa. Jos tuote on vaurioitunut tai kadonnut, palautusoikeus raukeaa.

•

