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”Palautan-tuotteen-Lelukatemialle”-lomake  
 
Virheellinen ostos 
Voit aina palauttaa Leluakatemia.fi-kotisivuilta ostetut tuotteet 30 päivän sisällä. Palautusoikeus määräytyy siitä päivästä, kun vastaanotit tilauksen.  
(1. lokakuuta ostetut joululahjat voi palauttaa aina seuraavan vuoden 20. tammikuuta asti.) 
 
Maksun palautus 
Hyvitämme palautettujen tuotteiden ostosumman käyttämäsi maksukortin tilille. Jos toivot, että maksun palautettaan toiselle tilille, niin ota yhteyttä 
sähköpostitse tilausnumeron kera (tämä viivästyttää maksun palautusta n. 14 päivää). Palautamme maksun, kun olemme vastaanottaneet palautetun 
paketin ja todenneet, että tuotteet vastaavat palautusvaatimuksia (esim. muovikääreitä ei olla avattu ja voimme myydä tuotteet uudelleen). 
 
Toimituskulut  
Leluakatemia ei tarjoa tuotteille ilmaista palautusta. Palautuksen toimituskulut ovat yhteensä 5 €, kun käytät tarjoamaamme ennakkoon maksettua 
palautusetikettiä. Käyttäessäsi palautusetikettiä, vähennämme etiketin hinnan palautettavasta summasta.  
 
Et maksa palautuksesta koituvia kuluja, jos ostat palautuksen ohessa uuden tuotteen verkkokaupastamme. Ilmoita palautettavan tuotteen 
tilausnumero uuden tilauksen ostotapahtuman tekstikentässä (Muista, että uusi tilaus on tehtävä ennen kuin lähetät palautettavat tuotteet takaisin). 
Hyvitämme palautettujen tuotteiden ostosumman pankkitilillesi, mikä tarkoittaa, ettei summaa voi vähentää uudesta tilauksesta. 
  
Haluamme helpottaa tuotteiden palauttamisesta koituvaa vaivaa, ja siksi voit tilata ennalta maksetun palautusetiketin, jolla voit palauttaa ostamasi 
tuotteet. Ota meihin yhteyttä, jos et löydä palautusetikettiä ja kerro myös tilausnumerosi, niin lähetämme etiketin sähköpostitse. Palauttaessasi koko 
tilauksen, hyvitämme ostosumman kokonaisuudessaan mukaan lukien alkuperäisen toimitusmaksun.  
 
Palautukset tulee lähettää osoitteeseen: Leluakatemia, F.L. Hansensvej 8, 7500 Holstebro, Tanska/Denmark 
 
Reklamaatiot ja virheelliset toimitukset 
Ota meihin aina yhteyttä tilanteissa, jotka koskevat reklamaatiota tai virheellistä toimitusta, sillä on tapauksia, joissa emme vaadi tuotteen palautusta. 
Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen hei@leluakatemia.fi ja kerro miten voimme olla avuksi. Voit myös lähettää kuvia/videoita tuotteista. 
Päätämme tämän perusteella, jos tarvitsemme tuotteen palautettavaksi. Huom: Käytä mukana tullutta palautuslomaketta virheellisen toimituksen 
palauttamiseen vain, jos olet saanut meiltä hyväksynnän. Emme korvaa toimituskuluja, jos käytät jotain muuta kuin meiltä saatua palautusetikettiä. 
 
Kysyttävää? 
Jäikö jotain epäselväksi? Vaikka pyrimme selventämään palautuksiin liittyviä ehtoja ja sääntöjä, niin ymmärrämme, että ne voivat olla tavalla tai toisella 
vaikeaselkoisia. Siksi tarjoamme huippulaadukasta asiakaspalvelua ja voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: hei@leluakatemia.fi. Jos sähköpostien 
kirjoittaminen ei ole sinun juttusi, niin soita meille numeroon +358 9 4245 7560 ja vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin  
 

Täytä tiedot ja lähetä lomake palautettavien tuotteiden mukana 
Muista lähettää täytetty palautuslomake palautettavien tuotteiden mukana tai muuten emme löydä henkilötietojasi järjestelmästämme. 

Voit lukea palautusten ehdot ja säännöt myös kotisivuiltamme www.leluakatemia.fi  

 

 

Palautettavat tuotteet: 
Tuotenumero  

Tuotenimi  Kappalemäärä Palautussyy 
Katso yltä 

    
    
    
    
    
    
    

Käytä lomakkeen takasivua, jos palautettavia tuotteita on useampia -> 
  

Ole hyvä ja täytä / Päivämäärä: 
Nimi  
 
 
Tilausnumero  
(alkaa kirjaimilla SO…)  
Puhelinnumero  
 

Palautussyy:  

1. Ostin väärän tuotteen. 

2. Sain väärän tuotteen. (Ota yhteyttä ennen palautusta.)  

3. Viallinen/vaurioitunut tuote. (Ota yhteyttä ennen palautusta.) 

4. Lähetys toimitettiin väärin tai kahteen kertaan (Ota yhteyttä ennen palautusta.)  
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