
Käyttöehdot
Nämä kaupan ehdot ovat oleellinen ja täydentävä osa internetin tai puhelimen välityksellä tehtyä tilaustasi Beliani GmbH 
-yhtiöstä, joka sijaitsee Baarissa, Sveitsissä.

Tuotteet

Ellei toisin sovita, toimitamme yhdenmukaisen tuotteen esillä olevan näytteen tai mallin ja sen kuvauksen kanssa. Pidätämme
oikeuden värin, rakenteen ja käsittelytavan muutoksista. Tämän lisäksi kaikki tiedot ovat alttiita virheille johtuen 
kauppajärjestelmämme teknisistä puutteista tai toimittajiemme antamasta väärästä tiedosta.

Tuotteidemme ja hintojemme alueellinen oikeellisuus

Kaikkiin hintoihimme sisältyvät arvonlisävero sekä toimituskulut. Tarjouksemme ovat voimassa Suomessa. Ilmoitettuja 
toimituskuluja ei sovelleta tilauksiin, joissa toimitusosoite on hyvin syrjäinen. Tällaisessa tapauksessa kysy 
asiakaspalvelustamme tarkempia tietoja toimituksen ehdoista. Teemme erittäin mielellämme sinulle henkilökohtaisen 
tarjouksen.

Tiedoksi puiden alkuperästä

Tämän lausunnon tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja antaa asiakkaille tietoa ostamastaan tuotteesta. Tähän tarkoitukseen 
on tärkeä työkalu: puutietokanta. Sieltä löydät niin puiden kasvitieteelliset kuin kaupalliset nimet sekä tietoa monien 
puulajien alkuperämaista. Tietokantaan on myös merkitty kaikki suojellut lajit. 
Linkki puutietokantaan

Etukoodien lunastusehdot kampanjoissa

Ellei toisin ilmoiteta, on etukoodi käytettävissä ainoastaan tuotteisiin jotka ovat saatavilla beliani.fi verkkokaupassamme. 
Etukoodeja ei voi lunastaa mobiilisovellusta käyttämällä. Etukoodeja ei voi käyttää kuljetusmaksujen ja palveluiden 
maksamiseen, eikä niitä voi vaihtaa muihin etukoodeihin ja/tai lahjakortteihin.

Voit lunastaa vain yhden etukoodin tilausta kohden. Etukoodia ei voi yhdistää muiden etukoodien tai lahjakorttien kanssa. 
Lunastamaton etukoodi katsotaan arvoltaan menetetyksi. Käteismaksu ei ole mahdollinen. Etukoodia ei voida veloittaa 
aikaisemmasta tilauksesta. Etukoodit ovat voimassa tarjouksessa ilmoitetun ajan.

Toimitus

Lähetämme tavarat tuotekuvauksessa ilmoitetun lähetysajan sisällä. Tuotteemme lähetetään vain tiettyinä lähetyspäivinä, 
jotka ovat yhtäpitäviä tuotekuvauksessa ilmoitetun lähetysajankohdan kanssa. Poislukien tapaukset joista emme itse ole 
vastuussa. Hyvitysvaatimuksen tekeminen tilanteessa, jossa toimituksessa tapahtuu viivästymisiä tai toimitus ei toteudu 
asetetussa ajassa ei ole mahdollista. Ellei asiakas ole ostanut lisäpalveluita, kuten kotiinkuljetus tai kokoamispalvelu, tavara 
toimitetaan ainoastaan kadunvarteen, lähimpään kohtaan johon kuljettaja voi ajaa ajoneuvon vaivatta.

Toimitukset tapahtuvat ainoastaan arkipäivinä, ei viikonloppuisin ja pyhäpäivänä.

Osa tuotteista toimitetaan asiakkaalle suoraan valmistajalta kertakäyttöisellä lavalla. Kertakäyttöinen lava, esim. pahvista 
valmistettu, tulee asiakkaan hävittää omalla kustannuksellaan. Kuljetusyritykset keräävät vain uudelleen käytettävät lavat.

Tilausaika, omistajuus

Sopimus Beliani GmbH:n ja asiakkaan välillä astuu voimaan sillä hetkellä, kun asiakas hyväksyy yleiset käyttöehdot ja 
sitovasti vahvistaa tilauksen verkkosivullamme. Voimme todistaa sinut asiakkaaksi tunnistamalla verkkosivujemme sisältöön 
kirjautumisen. Jos olet antanut oikeat tiedot tilatessasi, saat tilaustietosi vahvistuksena sähköpostiisi. Omistajuus siirtyy 
ostajalle kohteena olevan ostoksen toimituksen yhteydessä - myyntisopimus.

Omistajuuden rajoitus, voiton tekeminen, pidätysoikeus

1) Pidätämme oikeuden kuluttajilta kaupan kohteena olevan tuotteen omistajuuteen siihen asti, kunnes lasku on kokonaan 
maksettu. Jos olet itsetyöllistetty tai liiketoimintaa harjoittava yrittäjä, laillisesti toimivaltainen yksityishenkilö tai julkisen 
sektorin rahasto, pidätämme kaupan kohteena olevan tuotteen omistajuuden, kunnes olemme saaneet vahvistuksen siitä, 

https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/themen/holzdeklaration.html


että asiakas on hoitanut kaikki meidän kanssa kaupankäynnistä syntyneet avoinna olevat maksunsa. Asiaankuuluva 
omistajuusoikeus voidaan siirtää kolmansille osapuolille.

2) Oikeus voiton tekemiseen on käytettävissäsi, jos vastavaatimuksesi ovat laillisesti toteen näytettyjä ja tunnustettuja sekä 
meidän puoleltamme hyväksyttyjä. Sinulla on myös pidättäytymisoikeus vain, jos ja kun vaatimuksesi liittyvät samaan 
sopimukseen.

3) Jos asiakkaalla on meille rästissä maksamattomia maksuvelvoitteita, kaikki olemassa olevat saatavat erääntyvät 
välittömästi.

Maksutavat

Luottokorttimaksut

Beliani GmbH:n, Lindenstrasse 16, 6341 Baar, Sveitsi luottokorttimaksujen käsittelystä on vastuussa Six Company niminen, 
Sveitsissä toimiva yritys. Luottokortin myöntävä pankki voi vaihtoehtoisesti vaatia lisämaksuja ulkomaisille rahansiirroille, joita
emme korvaa.

Tekijänoikeudet

Verkkosivujemme ja niiden sisällön, kuten tekstien ja grafiikan, tekijänoikeudet ovat täysin Beliani GmbH:n hallitsemia. Ilman 
meiltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta ei ole sallittua kopioida tai ladata tiedostoja tai muuten käyttää mitään osaa 
niistä omiin tarkoituksiinsa. Tämä ei koske ladattavaksi tarkoitettuja tiedostoja.

Vastuuvelvollisuus ja sovellettavat lait

Me emme ole vastuussa mistään vioista joiden syntymiseen emme itse ole voineet vaikuttaa. Mistä tahansa viasta joka on 
seurausta kuljetuksesta tai tuotteen käytöstä, ja minkä olisimme voineet ehkäistä, olemme vastuussa aina tuotteen 
ostohintaan asti. Menetyksen maksimimäärä tullaan kaikissa tapauksissa rajoittamaan 5000 Sveitsin frangiin. Vaatimuksen 
korvaamiseksi molempien osapuolien suostumus on välttämätön. Missä tahansa vahinko- tai valitustilanteessa osapuolten 
tulee aluksi hakea suoraa kontaktia ja yrittää kaikkia mahdollisia valitusmenettelyjä ennen oikeudenkäyntiin turvautumista. 
Sveitsin lakia sovelletaan ja mahdollinen oikeudenkäyntipaikka tulee olemaan Baar, Sveitsi.

Valitukset ja takuu

Jokainen valitus tulee tehdä 8 päivän sisällä tavaran vastaanottamisesta. Mistä tahansa edellämainittua ajankohtaa 
myöhemmin ilmenevästä viasta tulee ilmoittaa heti sen havaitsemisen jälkeen. Tuotteidemme takuuaika ilmoitetaan 
ostosopimuksessa, jonka saat viimeistään toimituksen yhteydessä. Tämän liitteen puuttuessa tullaan soveltamaan 24 
kuukauden takuuaikaa. Takuuaika alkaa tuotteen ostohetkestä.

Korvausvaatimuksissa ostajalla on velvollisuus näyttää myyntiasiakirjat.

Voit palauttaa kaikki tuotteet 14 päivän sisällä.

Mitään normaalista kulumisesta, ikääntymisestä ja epäasianmukaisesta käytöstä johtuvaa vikaa ei sisällytetä takuuseen. 
Vähäisiksi vioiksi luetaan kaikki viat, joita ei voi paljaalla silmällä luonnollisessa valaistuksessa havaita seistessä kulmittain 3 
metrin päässä viallisesta tuotteesta. Vähäisten vikojen kohdalla kaikki vaateet myyjää kohtaan ovat perusteettomia. Takuu 
umpeutuu, jos tavaroita on käsitelty tai muutettu vioista huolimatta. Huonekalumme ovat tarkoitettu ainoastaan yksityiseen 
ja ei-kaupalliseen käyttöön. Takuu ei kata mitään vaurioita, jotka johtuvat kaupallisesta käytöstä.

Viat tullaan korjaamaan maksutta Beliani GmbH:n toimesta, ellei Beliani GmbH tarjoa tilalle mieluummin virheetöntä tuotetta.
Muita vaateita ei huomioida. Sellaisten vikojen kohdalla joita myyjän takuu ei kata ostaja tulee saamaan asianmukaisen 
tarjouksen. Takuun voimassaoloaikana asiakkaan täytyy palauttaa tuote omalla kustannuksellaan 14 päivän sisällä vian 
havaitsemisesta myyjän ilmoittamalle varastolle. Vaihtotilanteessa asiakas maksaa toimituskulut.

Ulkoporealtaisiin liittyvissä ongelmissa ongelmanratkaisu tapahtuu virtuaalisesti, eikä Belianilla ole paikallisia teknikoita. Kun 
ongelma on paikannettu (puhelimitse/sähköpostitse), lähettää Beliani varaosat ilmaiseksi.

Kaikki palvelut on poissuljettu hyvityksestä. Teknisten tai sisäänrakennettujen tuotteiden kohdalla asiakkaan tai 
ammattitaitoisen teknikon täytyy pystyä osoittamaan viallinen osa ja lähettää se meille.



Patjojen takuu

Koska me uskomme vahvasti patjojemme korkeaan laatuun, annamme niille 2 vuoden takuun. Takuu kattaa patjojen 
suunnitteluun ja rakenteeseen liittyvät viat. Koskee ainoastaan yksityiskäyttöä. Takuu kattaa seuraavat viat:

• jouset jousipatjoissa

• täytteen vaahtomuovipatjoissa

• täytteen lateksipatjoissa

• sähkömoottorin sähköisesti säädettävissä sängyissä

Takuu ei kata patjojen pehmusteita eikä sijauspatjoja. Sen lisäksi takuu ei kata patjojen asiattomaan käyttöön liittyviä vikoja, 
kuten esimerkiksi halkeamia, repeämiä, painaumia, naarmuja ja tahroja jotka asiakas itse on aiheuttanut tuotteen 
toimituksen jälkeen. Takuu ei koske edellä mainittuja tapauksia. Takuu ei koske myöskään sellaisia vikoja jotka johtuvat 
epäasiallisesta käytöstä, vääränlaisesta kokoamisesta, puutteellisesta ylläpidosta tai satunnaisista ja välillisistä vioista. Takuu 
ei myöskään koske valtuuttamattoman henkilön suorittamia epäasianmukaisia korjausyrityksiä, muuntelua tai kustomointia. 
Takuu ei kata tuotteen vetoketjuja, kahvoja tai listoja. Tuotteen vaihtaminen tai korjaaminen ei muuta takuunajan kestoa. 
Takuu on voimassa ainoastaan, jos tuotteessa on käytetty oikeaa sängynrunkoa. Jos kyseessä on pussijousitettu patja 
vaahtomuovilla tai lateksipatja, sälepohjassa tulisi olla vähintään 26 sälettä. Asiakkaan tulee lähettää tuote omalla 
kustannuksellaan varastollemme vian arviointia varten. Jos tuote vedetään pois myynnistä siihen mennessä, myyjä päättää 
asianmukaisesta korvaavasta tuotteesta.

 

365 päivän palautusoikeus

Tyytyväisyytesi on tärkeintä meille. Jos et pidä tuotteestasi tai se ei sovi sinulle, voit palauttaa tuotteen 365 päivän sisällä. 
Palautusoikeus on seuraavanlainen:

Palautusaika 14 päivää 15 - 365 päivää

Kuka korvaa ylimääräiset
kuljetuskulut?

Asiakas

Kuka korvaa palautetun
tuotteen kuljetuskulut?

Asiakas

Miten tuote tulee palauttaa?

Pakattuna alkuperäiseen 
pakkaukseen valmiina 
kuljetettavaksi, kadunvarteen 
sijoitettuna.

Pakattuna alkuperäiseen 
pakkaukseen käyttämättömänä, 
valmiina kuljetettavaksi, 
kadunvarteen sijoitettuna.

Mitä tehdä, jos sinulla ei ole
enää alkuperäistä pakkausta?

Asiakkaan tulee hankkia 
korvaava pakkaus ja suojata 
tuote asianmukaisesti.

Asiakkaan tulee hankkia korvaava 
pakkaus ja suojata tuote 
asianmukaisesti. Asiakkaalta 
veloitetaan lisämaksu alkuperäisen
pakkauksen puuttumisesta johtuen.



Mitoiltaan suurien tuotteiden
toimitukset

Beliani noutaa tuotteen 14 päivän sisällä siitä, kun kuljetusyritys 
on vahvistanut tuotteen pakkaamisen.

Pakettilähetykset (pienet
tuotteet)

Beliani noutaa tuotteen 14 päivän sisällä siitä, kun kuljetusyritys 
on vahvistanut tuotteen pakkaamisen.

Milloin asiakasta hyvitetään?

Asiakas saa hyvityksen valitun 
maksutavan mukaisesti 14 
päivän sisällä siitä, kun 
olemme vastaanottaneet 
tuotteen varastollemme.

Asiakas saa hyvityksen lahjakortin
muodossa 7 päivän sisällä siitä, 
kun olemme vastaanottaneet 
tuotteen varastollemme.

Emme hyvitä
–Maksulliset lisäpalvelut (esim. kokoaminen, pikakuljetus jne.)
–Maksuista koituvat kustannukset.

Lähetykset ulkomaille
Jos kyseessä on lähetys tai palautus ulkomaille, ylimääräisiä kuluja
on odotettavissa.

Ei kuulu palautuksiin
Hyväksymme henkilökohtaiset tuotteet (vuodevaatteet, tyynyt ja 
peitteet, pyyhkeet, patjat, patjan päällysteet jne.) ainoastaan 
avaamattomina alkuperäispakkauksissaan.

Palautukset

Palautukset hyväksytään ainoastaan 14 päivän sisällä siitä, kun asiakas on saanut tuotteen. Hyväksymme henkilökohtaiset 
tuotteet (vuodevaatteet, tyynyt ja peitteet, pyyhkeet, patjat, patjan päällysteet jne.) ainoastaan avaamattomina 
alkuperäispakkauksissaan. Ostohinta hyvitetään vain, jos tavarat ovat palautettu avaamattomina ja 
alkuperäispakkauksissaan. Lisäkuluja veloitetaan, jos nouto on toisesta maasta. Paketit joita ei voi palauttaa 
pakettitoimituksena noudetaan huolitsijan toimesta asiakkaan kustannuksella. Pienet paketit tulee palauttaa 
pakettitoimituksena. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen palautuksiin asiakaspalvelutiimimme auttaa sinua 
mielellään.

Kuljetusriskit, vauriot ja kuljetusvakuutus

Kuljetus on asiakkaan vastuulla, mutta se on osittain kuljetusvakuutuksen kattama. Asiakas on velvollinen tarkastamaan 
lähetetyn tai noudetun tavaran virheettömyyden, täydellisyyden ja eheyden välittömästi. Lähetetyn tai noudetun tavaran 
viasta täytyy ilmoittaa meille viimeistään 24 tunnin kuluttua toimituksesta kirjallisesti. Asiakkaan tulee säilyttää alkuperäinen 
pakkaus korvausvaatimusten varalta ja sen voi hävittää ainoastaan sen jälkeen, kun asiakas on saanut meiltä kirjallisen 
vahvistuksen. Tilausprosessin lopussa asiakas voi ostaa vapaaehtoisen kuljetustakuun, joka saattaa kattaa minkä tahansa 
kuljetuksen aikana sattuneen hävikin tai vaurion. Kuljetustakuu kattaa minkä tahansa kuljetuksen aikana sattuneen hävikin 
tai vaurion aina tuotteen tilaushetken arvoon asti. Asiakas voi saada korjauksia, tuotteen vaihdon (uusi lähetys) tai 
taloudellisen kompensaation aina tavaran arvoon asti. Päätös korjata, vaihtaa tai taloudellisesti kompensoida voidaan tehdä 
ainoastaan myyjän toimesta. Lähetetyn tai noudetun tavaran vauriosta täytyy ilmoittaa meille sähköpostitse 24 tunnin sisällä.
Asiakkaalla on velvollisuus noudattaa edellä mainittuja aikarajoja hyödyntääkseen takuuta. Kuljetustakuu ei ole käytettävissä,
jos sitä ei ole hankittu tilausprosessin aikana. Tuotepalautustilanteissa kuljetustakuusta maksettua rahamäärää ei palauteta. 
Asiakkaan ilman meidän suostumusta suorittamat korjaustoimenpiteet estävät takuuasian lisäkäsittelyn.



Asiakkaan tulee vahvistaa kaikki kuljetusvauriot kirjallisesti vastaanottaessaan pakettia. Asiakkan tulee toimia seuraavasti: 
vastaanottokuittaukseen paperilla tai elektronisessa laitteessa tulee kirjoittaa tieto vauriosta ja myös kuljettajan tulee 
allekirjoittaa tämä. Jos olet ostanut kuljetustakuun, ei piileviä vaurioita ole pakko kirjata kuittaukseen. Lisäksi kuljetustakuu 
antaa sinulle normaalin 24 tunnin lisäksi 48 tuntia lisäaikaa tarkastaa tuote ja raportoida vauriot meille.

Vastuuvapauslauseke

Henkilöt jotka saavat tietonsa Beliani GmbH:n verkkosivulta ilmaisevat hyväksyvänsä seuraavat ehdot. Mahdolliset 
erityissopimukset koskien tiettyjä Beliani GmbH:n palveluita tai tuotteita ovat voimassa yhdessä näiden ehtojen kanssa.

Ei takuuta täydellisyydestä ja virheettömyydestä

Tällä verkkosivulla julkaistu tieto on Beliani GmbH:n ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön sekä tiedoksi tarkoittamaa 
informaatiota. Sitä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Beliani GmbH ei ota vastuuta (ei myöskään 
yksiselitteisesti eikä epäsuorasti) Beliani GmbH:n verkkosivulla julkaistun tiedon virheettömyydestä, täydellisyydestä ja 
ajankohtaisuudesta, vaikka vaadittua perusteellisuutta sovellettaisiinkin tiedon keräämisessä luotettavana pidetyiltä tahoilta. 
Sen lisäksi Beliani GmbH vapauttaa itsensä vastuusta koskien harhaanjohtavista ja puutteellisista kokoamisohjeista.

Vastuuvelvollisuuden rajoitukset

Beliani GmbH kieltäytyy varauksetta kaikesta vastuuvelvollisuudesta minkäänlaiseen tahansa hävikkiin tai vikaan - olkoon se 
suora, epäsuora tai merkittävä vika - joka saattanut saada alkunsa käytöstä, tai vastaavasti Beliani GmbH:n verkkosivun 
menemisestä tai linkeistä kolmansien osapuolien sivustoille. Beliani GmbH ei takaa, että verkkosivun yksittäiset osat toimivat 
virheettömästi. Sen lisäksi Beliani GmbH kieltäytyy kaikesta vastuusta koskien internetin käyttäjän tietokonejärjestelmän 
luvatonta peukalointia. Tällä Beliani Gmbh viittaa selkeästi virusten ja suunnattujen hakkerointi hyökkäysten 
mahdollisuuksiin. Voidakseen taistella viruksia vastaan suosittelemme, että käytät selaimesi viimeisintä versiota sekä 
viruksentorjuntaohjelman asentamista sekä sen säännöllistä päivittämistä. Tuntematonta alkuperää olevien sähköpostien 
sekä odottamattomien liitetiedostojen avaamista pitäisi ehdottomasti välttää.

Beliani GmbH:n verkkosivun käyttäminen

Koko Beliani GmbH:n verkkosivun sisältö(suunnittelu, tekstit, grafiikka jne.) on tekijänoikeuksien suojaama. Verkkosivun 
yksittäiset osat kuuluvat verkkosivun operaattorille, Beliani GmbH:lle. Beliani GmbH:n verkkosivuston yksittäisten sivujen ja / 
tai sen osien tallennus ja jakelu on sallittua ainoastaan silloin, kun koko lähdeluettelo ilmoitetaan. Tallentamalla tai muutoin 
jäljentämällä ohjelmistoja tai muita tietoja Beliani GmbH:n verkkosivulta, vastaavien yleisten käyttöehtojen käyttäminen 
katsotaan hyväksytyksi. Kaikki omistajuusoikeudet pysyvät Beliani GmbH:lla. Kopioiminen (kokonaan tai osittain), jakaminen 
(sähköisesti tai muuten), muokkaaminen, linkittäminen tai Beliani GmbH:n verkkosivun käyttäminen on sallittua ainoastaan 
Belianin GmbH:n selkeällä ja kirjallisella suostumuksella.

Linkitetyt verkkosivustot

Tietyt linkit Beliani GmbH:n verkkosivulla vievät suoraan kolmansien osapuolien verkkosivuille. Ne ovat täysin Beliani GmbH:n
vaikutusvallan ulkopuolella ja täten Beliani GmbH ei voi ottaa mitään vastuuta sellaisten sivustojen virheettömyydestä ja 
täydellisyydestä, tai niiden sisällön lainmukaisuudesta eikä mahdollisista niihin sisälletyistä tarjouksista ja palveluista.

Uutiskirje

Ostaessasi tuotteen verkkosivullamme, tilaat automaattisesti uutiskirjeemme. Voit perua sen tilauksen milloin tahansa 
verkkosivullamme tai klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa peru uutiskirjeen tilaus -linkkiä. Lisäksi voit aina ottaa yhteyttä 
asiakaspalveluumme ja me perumme uutiskirjetilauksesi puolestasi välittömästi.

 

Voimassa 01.01.2015 alkaen
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