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PERUUTTAMISLOMAKE 

  

Täytä ja palauta tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluat peruuttaa 

toimeksiantosopimuksen 14 vuorokauden sisällä. 

 

Vastaanottaja:  Tunturi LKV Tietämys Sari Käsmä Y-tunnus 2347573-8 
0406709766 sari.kasma@tunturilkv.com www.tunturilkv.com  

   
 

Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) 

sopimuksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista (*): 

Välityssopimus koskien kohdetta osoitteessa: 

 

Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*): ___________________________________________ 

 

Nimi: _____________________________________________________________________ 

 

Osoite: ___________________________________________________________________ 

 

Sähköposti: _______________________________________________________________ 

 

Puhelinnumero: ___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus  

 

_________________________________________________________________________ 

Päiväys 

 

(*) Tarpeeton yliviivataan. 
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Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. 

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille: Tunturi LKV Tietämys Sari 

Käsmä Y-tunnus 2347573-8, Kumpuniementie 12, 93440 Loukusa, 0406709766 

sari.kasma@tunturilkv.com www.tunturilkv.com päätöksestänne peruuttaa sopimus 

yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi tekstivistillä, kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää 

liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.  

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne 

peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on 

maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi 

tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.  

Peruuttamisen vaikutukset 

Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on 

tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Pyyntö voi tapahtua esimerkiksi niin, että 

toimeksiantosopimuksesta rastitetaan kohta, jossa kuluttaja pyytää palvelun suorittamisen 

aloittamista välittömästi. Kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, vaikka palvelun suorittaminen 

olisi hänen pyynnöstään aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällöin kuluttajan on 

kuitenkin maksettava välitysliikkeelle sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta 

kohtuullinen korvaus. Kohtuullisena korvauksena pidetään määrää, joka on suhteessa siihen, 

minkä verran toimeksiantosopimuksesta on täytetty siihen mennessä, kun toimeksiantaja on 

ilmoittanut peruuttavansa toimeksiantosopimuksen, kun vertauskohtana on 

toimeksiantosopimuksen täyttäminen kokonaisuudessaan. Jos kuluttaja ei ole pyytänyt palvelun 

suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta osittain 

tai kokonaan suoritetusta palvelusta. 

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan 

päättymistä ja kuluttaja on pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista peruuttamisaikana. 

Lisäksi edellytyksenä on, että kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta 

tällaisessa tapauksessa. 

Kotimyynnistä on kyse myös silloin, kun toimeksiantosopimuksen jatkosta sovitaan kuluttaja-

asiakkaan kanssa muualla kuin välitysliikkeen toimipaikassa. 
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