
Nettikaupan ehituskaup24.ee käyttöehdot

1. Yleistä

Nettikaupan käyttöehdot ovat voimassa nettikaupan asiakkaan(loe Asiakas) ja nettikaupan 
ehituskaup24.ee/Soosing OÜ-n(loe EK24) välillä, EK24-sta tuotteiden ostamisella luodun 
oikeudellisen suhteen osassa.

Näitten ehtojen lisäksi on voimassa kaikille ostoille, mitkä suoritetaan EK24-sta, Eestin 
Tasavallassa voimassa olevat lait.

Näitten ehtojen hyväksymisellä Asiakas vahvistaa, että on tutustunut näihin ehtoihin, 
hyväksyy nämä ehdot ja myös täyttää niitä ehtoja.

2. Henkilötiedot

EK24-ssa ostamisen yhteydessä saatuja Asiakkaan henkilötietoja käsitellään henkilötietoja 
suojelevien lakien mukaisesti kun luottamuksellisia tietoja.

EK24 ei luovuta saatuja asiakastietoja kolmannille osapuolille.

Asiakkaalla on oikeus nähdä omia tietoja, mitkä on EK24 käytössä ja tarvittaessa kieltää 
niitten tuleva käyttö.

3. Hinta

Kaikki hinnat nettikaupassa sisältävät arvolisäveron 20%.

Tilattaessa kuljetusta lisäntyy kuljetuksen hinta tuotteen hinnalle sen mukaan, mikä kuljetus 
on valittu.

Tuotteissa, mitkä on pakattu lavalle, lisäntyy tilaukselle lavan hinta, vastaava tieto on 
jokaisen tuotteen tiedoissa tuotu esille. Lava on palautettavissa.

4. Maksaminen

EK24 nettikaupassa on mahdollista maksaa laskun perusteella, lasku lähetetään Asiakkaalle 
EK24 asiakaspalveluksesta, tilauksen vahvistamisen jälkeen.

Eestin Tasavallan lakien mukaisesti on EK24-llä oikeus kysyä tuotteista 100% etukäteen 
maksua.

Maksun ja tilauksen vahvistamiseksi lähetetään Asiakkaalle sähköpostilla vahvistus.

5. Tuotteiden toimitus asiakkaalle

Tavaroitten toimitus asiakkaalle tapahtuu Asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti, toimitusta 
ruvetaan järjestämään heti maksun saavuttua EK24 tilille.

Kuljetuksen hinta tarjotaan Asiakkaalle erikseen.

Asiakkaan pitää varmistaa, että sovitulla ajalla ja sovitussa paikassa on Asiakkaan edustaja 
vastaanottamassa tilattua tavaraa, tarvittaessa myös lastaamassa autosta pois, riippuen miten 



on kuljetus sovittu. Jos Asiakas ei pidä kiinni tästä ehdosta, niin EK24-llä on oikeus 
tuoda tavara takaisin meidän varastoon ja asiakkaan pitää maksaa uudestaan 
kuljetuspalvelusta.

Tavara luovutetaan kohteessa asiakkaalle kuljetuspapereitten mukaisesti ainoastaan 
Asiakkaalle. Tavaran luovutus kolmannelle osapuolelle tapahtuu ainoastaan etukäteen 
sovitussa tapauksessa EK24-n kanssa.

Asiakkaalla on myös mahdollista tulla itse hakemaan omaa ostettua tavaraa. Tavaran 
luovutus tapahtuu ainoastaan Tabasalun, Arukülan tai Viimsin varastosta.
Jos tulette itse hakemaan ostettua tavaraa, niin pyydämme odottamaan meidän 
asiakaspalvelun vahvistusta siitä, että tavara on valmis haettavaksi! Ennen vahvistuksen 
lähetystä tavaran luovutusta ei tapahdu!

Täsmällisemmat ohjeet on EK24 nettikaupassa „Miten ostaa“ otsikossa.

6. Tavaran palautus

Asiakkaalla on ostetuille tuotteille palautusoikeus 14 päivää, alkaen toimituspäivästä 
asiakkaalle. Palautettavan tuotteen pitää olla pitää olla käyttämätön, virheetön ja 
jälleenmyyntikelpoinen.
Tarjouspyyntö- ja mittatilaustuotteita emme ota vastaan palautuksena.

Jos haluatte palauttaa tuotteen, niin teidän pitää olla EK24 asiakaspalveluun yhteydessä 
kirjallisesti ja tuoda esille myös syy siihen, tilauksen numero ja tilinumero, mihin raha 
palautetaan.

Asiakkaalle palautetaan hänen maksamansa tilauksen summa (tuotteiden hinta) 
mahdollisimman nopeasti, maksimissaan 14 työpäivän kuluessa alkaen kirjallisen pyynnön 
saapumisesta meidän asiakaspalveluun.

Tavaran palautusta koskevat toimituskustannukset(kuljetuskustannukset) veloitetaan 
asiakkaalta.

7. Reklamaation esittäminen

Kaikki mahdolliset reklamaatiot ostetuille tuotteille lähettäkää EK24 asiakaspalveluun 
sähköpostiosoitteelle pood@ehituskaup24.ee. Reklamaatiot käsitellään mahdollisimman 
nopeasti. Reklamaation esittämisen mukana pitää olla ostolasku.

EK24 ei hyväksy reklamaationa seuraavia puutteita:
– asiakas on itse aiheuttanut tuotteelle vahingon,
– tuotteen luonnollinen fyysinen kuluminen,
– puutteista, mitkä on aiheutunut tuotteen väärin käyttämisen johdosta ja ei ole seurattu 

käyttöohjeita.

8. Muut ehdot

EK24-nettikaupassa tehdyille tilauksille vastataan enintään 2 työpäivän kuluessa.
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Jos EK24-nettikaupalla ei ole jostain syystä mahdollista täyttää tilausta, niin EK24 tarjoaa 
asiakkaalle vastaavaa tuotetta tilalle tai palautetaan koko tilauksen summa, riippuen asiakan 
ja EK24 välisestä sovinnosta.

Tietoa EK24 tilauksista ja palveluista saatte puhelimesta +372 53895295 tai sähköpostilla 
osoitteesta pood@ehituskaup24.ee

Kaikki mahdolliset ongelmat ja epäselvyydet koskien EK24 tuotteita ja palveluita hoidetaan 
neuvottelujen kautta. Kaikkien ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen hoidetaan Eestin 
Tasavallan lakien mukaisesti.
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