Toimitusehdot ja yhteystiedot
Hinnat
Arctic Nutrition Finland tuotehinnat sisältävät ALV:n 14%
Kaikki kosmetiikkahinnat sisältävät ALV:n 24%.
Toimitusaika
AISTI kauneus ja hyvä olo –verkkokaupasta tilatut, varastossa olevat tuotteet
toimitetaan postitse asiakkaan toivomaan postitoimipaikkaan tai pakettiautomaattiin,
n. 1-7 arkipäivän sisällä.
Toimituskulut
Toimituskulut Suomen alueella ovat 5,90 € per tilaus.
Reklamaatiot
Reklamaatioasioissa yhteys sähköpostitse aistikauneus@gmail.com
Palautukset
Kuluttajille myydyissä tuotteissa on kuluttajalainsäädännön mukainen neljäntoista
(14) päivän palautusaika, joka lasketaan tavaran vastaanottamisesta. Palautettavien
tuotteiden tulee palautettaessa olla alkuperäiskunnossaan, eli avaamattomia
jälleenmyyntikunnossa.
Asiakas maksaa palauttamisesta aiheutuvat tavanomaiset postikulut. Jos haluatte
palauttaa tuotteen, pyydämme ottamaan ennen takaisin lähetystä yhteyttä
sähköpostitse osoitteeseen aistikauneus@gmail.com
Noutamatta jätetty lähetys EI ole palautus.
Maksuehdot
Maksu pankkipainikkeilla
Verifone Payment maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on
kaikkien pankkien maksupainikkeet ja korttivaihtoehdot. Verifone Payment on sinulle
turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla
merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin.

Toimitusehdot ja yhteystiedot
JOUSTO
Verkkokaupan mukavin maksutapa: Jousto lasku ja osamaksu!
Koska Jousto on helppo, turvallinen ja nopea.
Kun olet löytänyt verkkokaupasta haluamasi tuotteen, valitse kassalla maksutavaksi
Jousto. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa.
Kun valitset Jouston, tiedät mitä ostoksesi sinulle maksaa.
Kaikki kustannukset näet selkeästi merkittynä myös jokaisessa laskussasi.
Laskutuspalkkio on 2,90 €/lasku. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90€/kk ja
19,90%:n luottokorko.
Henkilökohtaisessa Online-palvelussa pääset ympäri vuorokauden katsomaan
Joustosi tilanteen ja muuttamaan yhteystietojasi. Jouston asiakaspalvelu auttaa sinua
kaikissa kysymyksissä ma-pe klo 7-22 ja la-su klo 9-21, numerossa 0800 186 186
(pvm/mpm) ja osoitteessa asiakaspalvelu@jousto.com.

Lisätietoja ja yhteystiedot
AISTI KAUNEUS JA HYVÄ OLO
Y- tunnus: 2351726-4
aistikauneus@gmail.com
Palautusosoitteet (TÄRKEÄÄ! Lue tarkemmat ohjeet palautuksille yllä olevasta, palautukset
kappaleesta ja toimi niiden mukaisesti) Olethan myös yhteydessä asiakaspalveluumme ennen
palautusta, kiitos!
CHOICE Finland tuotteet:
Aisti kauneus ja hyvä olo
Tiilenpolttajankuja 6
01720 Vantaa
Arctic Nutrition tuotteet:
Asiakaspalautus 604240
Arctic Nutrition Oy
Kauppakulma
49400 HAMINA
Lähetysten osoitekorteissa tai lähetyksen sisällä, on aina myös osoitetiedot ja lisätietoja mahdollisia
palautuksia varten. Jos tiedoissa on jo mainittuihin eroavuuksia, noudata ensisijassa AINA
lähetykseen kirjattua palautusosoitetta.

