TOIMITUSEHDOT JA MAKSUTAVAT
Deskimo.fi toimitusehdot ja maksutavat:
Tilauksen tekeminen
Kun tilauksesi on vastaanotettu, saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen. Tämä tulee
osoitteesta “Verifone BlueCommerce”.
Tilausvahvistusta ei enää myöhemmässä vaiheessa pysty näkemään kotisivujemme
kautta. Jos haluat uuden kopion tilausvahvistuksestasi, ota meihin
yhteyttä: sales@deskimo.fi
Tilaus ja toimitusehdot
Tilaukset toimitetaan pääsääntöisesti kirjeitse postilla. Mikäli olet tilannut 2kpl
tuotetta nämä saatetaan lähettää kahdessa kirjeessä, jotta voisit saada ne
vaivattomasti kotiin, eikä sinun tarvitse noutaa niitä mistään postin toimipisteestä.
Toimitusehdot
Toimitusaika on 3-5 arkipäivää tilausvahvistuksesta lukien, jos tilaus tehdään ennen klo
16.00 (ma-pe). Pyhäpäivinä (mukaan lukien lauantai ja sunnuntai) toimituksia ei lähetetä
postitse. Emme vastaa toimitusviiveistä, jotka ovat aiheutuneet kolmansista osapuolista.
Toimituskulut Suomeen
Toimituskulu 1-2 tuotteelle on 2,82€. Toimituskulut lisätään verkkokaupassa
automaattisesti hintaan.
Maksutavat
Voit maksaa ostoksesi verkkopankkimaksulla tai Collector–laskulla.
Maksaminen on turvallista ja maksunvälityspalvelusta toteuttajana toimii Verifone Finland
Oy. Maksupalvelussa kaikki maksutiedot kuljetetaan aina suojattuna SSL-salatussa
yhteydessä. Salauksesta kertoo selaimissa oleva lukko-symboli – mikään ulkopuolinen
taho ei tällöin pääse käsiksi tietoihin. Verifone ei myöskään tallenna mitään maksajan
pankki-, kortti- tai henkilötietoja.
Verkkopankkien kautta maksetut lahjakortit veloitetaan tililtä saman tien. Tilaajalta ei
jälkeenpäin veloiteta suurempaa summaa kuin tilausvahvistuksen summa.
Jos valitset maksutavaksi Collector-laskun, lähettää Collector sinulle laskun ostoa
seuraavan kuukauden 15. päivä. Voit valita maksatko laskun yhdessä erässä ostoa
seuraavan kuukauden viimeinen päivä tai osissa joustavasti. Maksuaika on jopa 36kk.
Osissa maksaessasi saat Collectorilta kuukausittain laskun. Voi milloin tahansa maksaa
loppsumman kokonaisuudessaan pois.
Osissa maksaessasi, Collector perii korkoa noin 1,6%/kk ja laskutuslisän per lasku.
Nimellinen vuosikorko on noin 19,2%.
HYPOXI ei vastaa muutoksista Collectorin tai muiden kolmansien osapuolten
hinnoittelussa. Lisätietoja saat Collectorilta.

Tuotteiden hinnat
Tilatun tuotteen hinta on aina verkkokaupassa tilaushetkellä näkyvä hinta. Kaikki
hinnat ilmoitetaan euroina ja sisältävät arvonlisäveron 24%.

Vaihto- ja palautusehdot
Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
Tuotepalautuksista perimme 5€ käsittelykulun, Palautusoikeus koskee vain
alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita.
Yksityisyys ja tietosuoja
Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta tai myydä kolmannelle osapuolelle, ellei
kyseessä ole oikeudellinen asia. Tilausta tehdessäsi sinun tulee ilmoittaa nimi,
postiosoite ja sähköpostiosoite.

