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HALUATKO PALAUTTAA?  

Tuotteen palauttaminen Budbeella on yhtä sujuvaa kuin toimituskin. 
Noudata alla olevia ohjeita ja lue lisää täältä:  

https://budbee.com/fi/miten-budbee-toimii/  

 

 

 

 

 

Oliko tilaamasi varaosa tai tarvike väärä? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme 
chatin kautta osoitteessa shop.electrolux.fi tai soittamalla numeroon           
09 – 856 36 000 (valitse 2- verkkokauppa-asiat ja 1 – tarvikkeet ja varaosat) 
niin autamme mielellämme löytämään oikeat osat ja tarvikkeet laitteeseesi.  

HUOM! Hyvitämme palauttamastasi tuotteesta maksamasi summan samalle 
maksutavalle mitä on käytetty tilausta tehdessä. Emme valitettavasti voi 
hyvittää maksua muulle maksutavalle.  

Ota meihin yhteyttä myös mikäli vastaanottamasi tuote ei vastaa tilaamaasi 
tuotetta tai se on viallinen/rikkinäinen.  

 

Tilausnumero:___________________________________________________ 

MÄÄRÄ VARAOSAN NUMERO   
   
   
   
Toimituspäivä 
 
 

Palautuspäivä 

Paikka  
 
 

Allekirjoitus 

 

  

Täytä allaolevat tiedot 
mahdollisimman 

täydellisesti 

Laita lomake ja kopio 
lähetyslistasta 

palautettavan tuotteen 
mukaan pakkaukseen. 

Ota yhteyttä Budbeehen 
ja varaa palautusaika 
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PERUUTUSOIKEUS 

Kuluttaja-asiakkaana sinulla on etäsopimuslain mukainen 14 päivän 
peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeus alkaa siitä päivästä, jolloin 
vastaanotat tuotteen. Sinulla on oikeus tutkia tuote huolellisesti. Pakkauksia 
ei saa rikkoa enemmän kuin on tarpeen tuotteen ominaisuuksien ja 
toiminnan määrittämiseksi.  

 

MITEN PALAUTAN TUOTTEEN? 

1. Voit syöttää palautettavan tilauksen tiedot saamasi tekstiviesti-linkin 
tai sovelluksen kautta. Mikäli käyttämäsi verkkokauppa tarjoaa 
palautusmahdollisuuden Budbeen kautta, ”varaa palautus”-painike 
on käytettävissä toimituksen jälkeen ja voit sitä kautta varata 
palautuksen ja noudon. 

2. Pakkaa tuote/tuotteet verkkokaupan ohjeiden mukaisesti. Et tarvitse 
palautukseen osoitetarraa, palautukset ovat etikettivapaita! 

3. Varaa sinulle sopiva aika noudolle. Valitse haluatko, noudetaanko 
paketti ovesi ulkopuolelta vai haluatko jättää palautuksen suoraan 
kuljettajallemme saapuessamme kotiosoitteeseesi. 

4. Pidämme sinut ajantasalla tekstiviestillä tai sovelluksen ilmoituksilla ja 
voit tavalliseen tapaan seurata kuljettajaa reaaliajassa 
seurantakartallamme 

PERUUTUSOIKEUS EI PÄDE JOS 

 Olet käyttänyt tuotetta enemmän kuin sen ominaisuuksien ja 
toiminnan määrittämiseksi on ollut välttämätöntä 

 Tuotteen vastaanottamisesta on yli 14 päivää 
 Tuotteen osa/osia puuttuu tai sen alkuperäinen pakkaus on 

vaurioitunut 
 Elektroniikkaa, piirikortteja yms suojaava muovipussi/suoja on rikki  

Pidätämme oikeuden olla hyvittämättä palautetusta tuotteesta maksettua 
summaa mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Huomioithan myös, että 
lunastamattomat paketit eivät kuulu peruuttamisoikeuden piiriin.   

 

KUN PALAUTUKSESI ON VASTAANOTETTU 

Kun palautus on vastaanotettu, tarkastettu ja hyväksytty, palautamme 
tilauksesta maksetun summan tilauksen teon yhteydessä käytetylle 
maksutavalle. Hyvitys maksetaan 14 päivän kuluessa palautuksen 
vastaanottamisesta. 

Jos sinulla on palautukseesi liittyviä kysymyksiä, tavoitat meidät numerosta 
09 - 856 36 000 tai kotisivuiltamme löytyvän chatin kautta.  


