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„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja 

väljaspool äriruume sõlmitud lepingust 

taganemise avalduse tüüpvormi ja 

taganemise näidisjuhendi kehtestamine”  

  

Lisa 1  

  
Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise 

avalduse tüüpvorm 

  

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)  

  

— Kellele:  Ventilaatorid24 OÜ | Reg. 16151119 

— Käesolevaga taganen/taganeme                                                           tellimuse nr                            (*)   

— Tellimuse esitamise kuupäev                                / asja kättesaamise kuupäev 

— Tarbija aadress  

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)   

 

Kuupäev   

Nimi 

 

1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine 

 

1.1. VENTILAATORID24.ee-l on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 3 
kalendripäeva või Kliendi poolt soovitud maksetähtaja jooksul. 

1.2. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete 
kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest VENTILAATORID24.ee e-postile 
info@ventilaatorid24.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse 
number. Ülejäänud ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi 
pangakontole 3 tööpäeva jooksul, kuid mitte kunagi hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale avalduse 
edastamist. 

1.3. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul 
alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, 
originaalpakendis ja korralikult pakitud. Kogu toodete eest tasutud summa (sh transpordimaksumus) 
tagastatakse Kliendile 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest VENTILAATORID24.ee poolt. 
Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@ventilaatorid24.ee. 
Raha tagastatakse pangaülekandega pangakontole, mille pealt tehing teostati, välja arvatud juhul, kui 
Müüja ja Klient lepivad kokku teisiti. 

1.4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja. 

1.5. Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses, 
välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule. 

1.6. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, 
tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub 
VENTILAATORID24.ee ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub ostja. 

1.7. VENTILAATORID24.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud 
välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, 
mida oli tellitud. 
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