
TILAUSLISTA

Sormusten toimitusosoite:

Nimi:         Puhelinnumero:

Kotiosoite:

Postinumero:       Postitoimipaikka:  

Sähköpostiosoite:

Koulu + luokka:        Tilauspäivä:       .        . 20 

Koulun osoite:

Yhteiskaiverrus:  

Huom! Maksimi merkkimäärä nimi + yhteiskaiverrukseen on 22 merkkiä. Välimerkit lasketaan 
kirjaimiksi. Ei erikoismerkkejä. Täytä selvästi tekstaten!

Hopean hinnan muuttuessa ratkaisevasti, pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
Tarkista kuluvan tilausjakson hinnat: www.luokkasormus.fi

KÄÄNNÄwww.luokkasormus.fi

Luokkasormus Finland
PL 66
21201 RAISIO
puh: 045 134 6722 (13-15)
email: myynti@luokkasormus.fi
www.luokkasormus.fi



Tärkeitä kaupankäyntiin liittyviä ohjeita: 

1.  Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 
2.  Maksutapana postiennakko. 
3.  Hinnat sisältävät kaiverruksen (n. 22 merkkiä, välimerkit lasketaan kirjaimiksi, ei erikoismerkkejä) ja   
 lähetyskulut. 
4.  Toimitustapa posti. 
5.  Minimitilaus 50 € 
6.  Ostokuitti tai laskukopio tulee säilyttää takuuta tai virhevastuuta varten. 
7.  Tuotteilla 14 päivän palautusoikeus mikäli tuote on käyttämätön. 
8.  Tilauksen hoitaja saa 10-14 kappaleen tilauksesta sormuksen puoleen hintaan ja vähintään 15 kappaleen
 tilauksesta yhden sormuksen veloituksetta.

HUOM! Hopean hinnan muuttuessa ratkaisevasti, pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin

Luokkasormusten tilaaminen:

1.  Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee aina ilmoittaa nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. 
2.  Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin sopimus-, tilaus- ja    
 toimitusehtoihin, jotka koskevat toimituksia. 
3.  Luokkasormus Finlandin asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja sitoudumme olemaan luovuttamatta 
 tietoja eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.
4.  Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu sähköpostilla tai faxilla. Asiakas sitoutuu tilauksen tekemisen   
 jälkeen tarkkailemaan sähköpostiaan.
5.  Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun asiakas on jättänyt tilauksen.
6.  Mikäli asiakas ei hyväksy tuotepaketin sisältöä, tulee hänen palauttaa tuote 14 päivän palautusoikeuden 
 puitteissa tuote takaisin Luokkasormus Finlandille.

Hopeasormusten tilauskaudet/toimitukset:

 1)  1.8 - 30.11 välillä tilatut toimitetaan 30.1
 2)  1.12 - 20.3 välillä tilatut toimitetaan 20.5
 3)  20.3 jälkeen myymme varastossa olevia sormuksia ja erikseen merkittyjä 2 viikon toimitusajalla olevia 

HUOM! Meillä on runsaasti myös 2 viikon toimitusajalla olevia sormuksia jotka ovat erikseen merkittyjä!

Lähetä palautetta tai kysymyksiä sähköpostilla - myynti@luokkasormus.fi 

Tilaus- ja toimitusehdot 

www.luokkasormus.fi

Voimassa 1.8.2018 alkaen. 

 
                             joita voi tilata läpi vuoden.
 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus missä tahansa vaiheessa, myös siinä vaiheessa kun tilaus on jo käsitelty. 
Mikäli kuluttaja ei halua noutaa tai lunastaa tilaustaan postista, on suositeltavaa, että hän kuitenkin ilmoittaa siitä 
Luokkasormus Finlandiin tai paikalliseen postiin. Tilauksen peruutukset suositellaan tehtäväksi sähköpostitse! 


