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Kiitoksia tilauksestasi verkkokaupastamme! Toivottavasti olit tyytyväinen tilaukseesi. 

Tässä kuitenkin varalta: Verkkokaupan Palautus-/Vaihto-/Reklamointiohje 

 

Toimitusehdot www.lptrailer.com 

1. Tuotetta, jota löytyy varastosta on toimitusaika normaalisti noin 1 - 5 arkipäivää. 
Verkkokaupassa ilmoitamme tuotteen lähetysajan, mikä tarkoittaa, että tuote lähtee 
varastostamme tänä annettuna aikana ja siihen lisätään kuljetuspalvelun vaatima aika, mikä 
riippuu toimitusosoitteesta. Tarkasta ennen tilausta kyseiselle tuotteelle annettu lähetysaika 
verkkokaupasta. Mikäli tilattu tuote on poikkeuksellisesti päässyt loppumaan varastosta, 
ilmoitetaan siitä asiakkaalle viipymättä. 

2. Mikäli kuluttajalle on toimitettu väärä tuote tai tuote on viallinen, tulee asiasta ilmoittaa 
viipymättä Lakkapäälle. 

3. Lakkapää ei vastaa siitä, jos tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu, myöhästyy 
vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella olevasta asiasta, kuten sodasta, luonnonilmiöistä, 
vienti-, tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä, muusta 
vastaavasta verkkokaupan toimintaa vaikeuttavasta, estävästä toiminnasta. 

4. Outlet-tuotteiden osto Lakkapäältä: Outlet-osaston tuotteet ovat tuotteiden loppueriä, joita ei 
voi tavarantoimittajalta tilata enään lisää. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden perua kauppa, 
niiden Outlet-osaston tuotteiden osalta, joita emme saldovirheen takia pysty toimittamaan ja 
palautamme rahasi. 

5. Tuotteilla on täysi 14 päivän palautusoikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja 
muuttumaton. Sama palautusoikeus koskee vioittuneita tuotteita tai mikäli olette saaneet 
muuten virheellisen toimituksen. 
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Palautusoikeus, tuotevaihdot ja palautusohje: www.lptrailer.com 

Tuotteilla on täysi 14 vrk. palautusoikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja 
muuttumaton. Sama palautusoikeus koskee vioittuneita tuotteita tai mikäli olette saaneet 
muuten virheellisen toimituksen. 

Toimituskuluja ei tällöin tarvitse maksaa. Toimituskulut jäävät kuitenkin asiakkaan 
maksettavaksi, jos et palauta koko tilaustasi vaan vain osan tuotteista tai jätät noutamatta 
tilauksesi sinulle ilmoitetusta noutopaikasta, tällöin hyvitämme ainoastaan palautuneiden 
tuotteiden summan, ei toimituskuluja. 

Kuljetuspalvelulla ja noutona verkkokaupasta tilatuista tuotteista, emme tuotteiden palautuksen 
yhteydessä maksa toimituskuluja takaisin, vaan ainoastaan tuotteiden osuuden, vaikka 
palauttaisit koko tilauksesi.  

Palautuksista kannattaa olla yhteydessä ennen palautusta asiakaspalveluumme soittamalla tai 
sähköpostilla. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää toteen, että tavara on palautettu 
määräajassa, esimerkiksi palautuskuitilla.  

Noudatamme kaikessa palautus- ja tuotevaihtotoiminnassamme kuluttajasuojalakia ja 
kuluttajaviranomaisten ohjeita ja määräyksiä. 

Tilauksen peruminen: www.lptrailer.com 

Asiakas voi peruuttaa tilauksensa, mikäli toimitus ei ole tapahtunut kohtuullisessa ajassa. 
Tilauksen perumisesta tulee ilmoittaa soittamalla tai sähköpostilla. Yleensä ilmoitamme 
asiakkaillemme sähköpostilla tai puhelimitse, jos toimitusaika eroaa normaalista. Myös LP 
Lakkapää Oy pidättää oikeuden tilauksen perumiseen ja palauttaa rahat asiakkaan tilille. 
Asiakaspalvelu avoinna (ma-pe 8-16 ) 

Reklamaatiot: www.lptrailer.com 

Kaikki tilaukseen tai toimitukseen liittyvät reklamaatiot pyydämme lähettämään seitsemän (7) 
vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta lptrailer.com verkkokaupan sähköpostiin 
lptrailer@lakkapaa.com 
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1. Tuotteen palautus vai vaihto ja syy?: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Nimesi ja tilausnumero: 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Tilinumerosi: 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Muuta infoa asiakas / verkkokauppa 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Verkkokaupan yhteystiedot ja palautusosoite: 

LP Lakkapää Oy / lptrailer.com 

Vauhtikuja 2, 90440 KEMPELE 


