Kotimyyntiasiakirja

Tämä kotimyyntiasiakirja on luovutettu asiakkaalle. Sekä elinkeinoharjoittajan että
asiakkaan tiedot sekä tiedot myydystä hyödykkeestä sekä kauppahinnasta, josta
ostajalla on oikeus vaatia erillinen kuitti, ovat kirjattuna Toimeksiantosopimuksessa.
Tämä kotimyyntiasiakirja luovutetaan asiakkaalle, jotta hänellä on tiedot oikeuksistaan asiakkaana.
Ostajalla on oikeus kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n nojalla peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta sekä hälytyslaitteiston tai sen ensimmäisen osan asentamisesta
asiakkaan kotiin. Peruuttamisaikaa laskettaessa ei oteta lukuun tämän asiakirjan antopäivää. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhä-, itsenäisyys- tai vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa peruutuksen tehdä vielä seuraavana
arkipäivänä.
Jos peruuttamisilmoitus on lähetetty tai peruuttamisesta on muutoin ilmoitettu peruuttamisajan kuluessa yllä mainittuja elinkeinonharjoittajan yhteystietoja käyttäen,
ostaja saa vedota siihen, vaikka ilmoitus myöhästyisi, vääristyisi tai ei tulisi perille. Jos
peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä,
katsotaan postitse lähetetyn ilmoituksen saapuneen seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on jätetty.
- Peruuttamisesta voi ilmoittaa vapaamuotoisesti, esim. puhelimitse tai sähköpostitse tai postitse jäljempänä olevaa peruuttamisilmoituslomaketta käyttäen. Kirjallinen
ilmoitus on myöhemmin helpoimmin todistettavissa.
Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta palautettava ostajan suorittama maksu. Ostajalla on
oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jollei suoritettua maksua palauteta
edellä mainitussa ajassa. Ostaja saa pidättää elinkeinonharjoittajan tavaran tai suorituksen maksunpalautukseen saakka.

Peruuttamisilmoitus
Kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten nojalla peruutan kotimyynnillä tehdyn kaupan kodin
hälytysjärjestelmästä ja valvontapalvelusta.
Hälytysjärjestelmä on asennettu kotiini ja pyydän asennuksen purkamista.

Asiakastiedot
Nimi

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Asiakasnumero

Päivämäärä (PP-KK-VVVV)

Asiakkaan allekirjoitus

Sector Alarm Oy
Puh: 0207 345 000
asiakaspalvelu@sectoralarm.fi
Y-tunnus 0667761-0

Alkuperäinen

Asiakkaan kappale

Peruutettaessa sopimus:
Hyödykettä ei saa ryhtyä käyttämään. Ostajalla on kuitenkin oikeus avata pakkaus
ja tutkia tavara tai suoritus eikä ostaja vastaa siitä taikka muusta vastaavasta syystä
aiheutuneesta arvon alentumisesta. Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että
tavara tai suoritus pidetään olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä.
Ostaja ei kuitenkaan vastaa sellaisesta muuttumisesta, vähentymisestä taikka tuhoutumisesta, joka on tapahtunut ilman hänen syytään.
1. Tavara tai muu palautettavissa oleva suoritus (esim. palveluun liittyvät materiaalitoimitukset tai suunnitelmat ja piirustukset) on pidettävä elinkeinonharjoittajan
saatavissa paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja on sen toimittanut tai josta elinkeinonharjoittaja voi sen hankaluudetta noutaa. Ostajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle, mistä hyödyke on noudettavissa. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole noutanut
hyödykettä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyödykkeen vastaanottamisesta, ostaja saa pitää sen vastikkeetta, ellei tämä ole ilmeisen kohtuutonta elinkeinonharjoittajan kannalta.
2. Jos kotimyyntiä varten on myönnetty ns. hyödykesidonnainen luotto, sitä ei tarvitse erikseen peruuttaa, jos itse kotimyyntiä koskeva sopimus peruutetaan. Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan maksuaikaa tai luottoa, jonka myöntää myyjä itse
tai jonka myöntämisestä myyjä on sopinut esim. rahoitusyhtiön kanssa ja joka on
myönnetty vain tätä kauppaa varten. Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään
30 päivän kuluttua peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava ostajalle saamansa maksusuoritukset. Ostajalla on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon,
jollei maksusuorituksia palauteta edellä mainitussa ajassa.

Sector Alarm Oy		
Esterinportti 2		
00240 Helsinki

Puh. 0207 345 000 (puhelun hinta 8,8 snt/min)
asiakaspalvelu@sectoralarm.fi

Peruuttamisilmoituksen jälkeen asentajamme on sinuun yhteydessä asennuksen
purkamisajankohdan sopimiseksi.

Hemförsäljningshandling

Denna handling om hemförsäljning har överlåtits till kunden. Näringsidkarens och
kundens uppgifter samt uppgifter om den sålda varan och priset, som köparen har
rätt att begära ett separat kvitto på, anges i Uppdragsavtalet. Denna handling om
hemförsäljning överlåts till kunden för att denne ska få information om sina rättigheter som kund.
Köparen har enligt konsumentskyddslagens 6 kapitel, 14 § rätt att annullera avtalet
genom att meddela näringsidkaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av
denna handling och installationen av larmutrustningen eller dess första del i kundens hem. Vid beräkning av annulleringstiden räknas den dag då denna handling
delgivits inte med. Om annulleringstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en lördag, kan annulleringen göras
ännu följande vardag.
Om anmälan om annullering har skickats eller köparen på annat sätt har meddelat
om annullering inom annulleringstiden till de kontaktuppgifter till näringsidkaren
som nämns ovan, kan köparen hänvisa till detta även om anmälan försenas, förvrängs eller inte kommer fram. Om ingen annan utredning kan läggas fram angående tidpunkten då annulleringsanmälan ankommit anses en anmälan som skickats
per post ha ankommit den sjunde dagen efter att den skickats och en anmälan som
skickats elektroniskt den dag den lämnats.
– Köparen kan göra en fritt formulerad anmälan om annullering exempelvis per telefon eller e-post eller per post med hjälp av annulleringsblanketten nedan. En skriftlig
anmälan är lättare att bevisa i efterhand.
Näringsidkaren ska utan dröjsmål och senast 30 dagar efter att anmälan om annullering inkommit returnera den summa som köparen betalat. Köparen har rätt till
dröjsmålsränta enligt räntelagen om betalningen inte returneras inom ovan nämnda
tid. Köparen får behålla näringsidkarens varor eller tjänster tills betalningen returnerats.

Anmälan om annullering
Med stöd av konsumentskyddslagens 6 kapitel annullerar jag köpet av ett larmsystem för hemmet
och övervakningstjänster som ingåtts vid hemförsäljning.
Ett larmsystem har installerats i mitt hem och jag begär att det monteras ned.

Kunduppgifter
Namn

Adress

Postnummer

Postort

Kundnummer

Datum (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Kundens underskrift

Sector Alarm Oy
Tel: 0207 345 000
asiakaspalvelu@sectoralarm.fi
FO-nummer 0667761-0

Original

Kundens exemplar

Vid annullering av avtalet:
Varan får inte användas. Köparen har dock rätt att öppna förpackningen och inspektera varan eller tjänsten och ansvarar inte för värdeminskning som beror på detta
eller motsvarande skäl. Användning av annulleringsrätten förutsätter att varan eller
tjänsten kan betraktas som väsentligen oförändrad eller oförminskad. Köparen är
dock inte ansvarig för sådan förändring, minskning eller förstörelse som köparen
inte orsakat.
1. Varorna eller andra tjänster som kan returneras (t.ex. material som levererats i
samband med tjänsten eller planer och ritningar) ska förvaras på en plats som är
tillgänglig för näringsidkaren, dit näringsidkaren har levererat dem och därifrån näringsidkaren kan hämta dem utan svårighet. Köparen ska informera näringsidkaren
om var varan kan hämtas. Om näringsidkaren inte har hämtat varan två månader
efter mottagandet av varan får köparen behålla den utan kostnad, förutsatt att detta
inte är uppenbart oskäligt gentemot näringsidkaren.
2. Om en så kallad varubunden kredit har beviljats för hemförsäljningen behöver den
inte annulleras separat om avtalet om själva hemförsäljningen annulleras. Med en
varubunden kredit avses betalningstid eller kredit som beviljas av säljaren själv eller
som säljaren har avtalat om med exempelvis ett finansieringsbolag och som beviljats enkom för den aktuella affären. Kreditgivaren ska utan dröjsmål och senast 30
dagar efter att den fått kännedom om annulleringen returnera inkomna betalningar
till köparen. Köparen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen om betalningen
inte returneras inom ovan nämnda tid.
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När du har anmält att du vill annullera avtalet kommer vår installatör att kontakta dig för att
avtala om tidpunkten då systemet ska tas bort.

