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16.3.2011 A7-0038/228 

Tarkistus  228 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (17 a) Sen estämättä poikkeusta, joka 

koskee elinkeinonharjoittajan 

velvollisuutta antaa 9 artiklan mukaisesti 

tietoja pysyvällä välineellä, kun on kyse 

muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehdystä sekasopimuksesta, 

jonka yhteydessä elinkeinonharjoittaja ja 

kuluttaja täyttävät 

sopimusvelvollisuutensa viipymättä ja 

kuluttajan suorittama maksu ei ylitä 

200 euroa, elinkeinonharjoittajan olisi 

kuitenkin annettava kuluttajalle kattavat 

tiedot sopimuksen olennaisista kohdista ja 

erityisesti hinnasta ennen kuin sopimus 

sitoo kuluttajaa. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/229 

Tarkistus  229 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 

jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 

aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 

myyntiä harjoittaville yrityksille. 

Kuluttajan käyttöön tarkoitetun 

yhdenmukaistetun vakiomuotoisen 

peruuttamislomakkeen avulla voidaan 

yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja 

lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä 

jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 

lisäämästä yhteisön laajuisesti käytettävään 

vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan 

liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 

käytettävästä kirjasinkoosta. 

(28) Peruuttamisoikeutta on sovellettu eri 

jäsenvaltioissa eri tavoin, mikä on 

aiheuttanut kustannuksia rajat ylittävää 

myyntiä harjoittaville yrityksille. 

Yhdenmukaistetun vakiomuotoisen 

peruuttamislomakkeen avulla, jota 

kuluttaja voi käyttää, voidaan 

yksinkertaistaa peruuttamisprosessia ja 

lisätä oikeusvarmuutta. Tästä syystä 

jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 

lisäämästä unionin laajuisesti käytettävään 

vakiolomakkeeseen mitään esitystapaan 

liittyviä vaatimuksia esimerkiksi 

käytettävästä kirjasinkoosta. Kuluttajalla 

olisi kuitenkin edelleen oltava oikeus 

peruuttaa itse valitsemansa sanamuoto 

edellyttäen, että hänen 

elinkeinonharjoittajalle antamansa 

lausunto on selkeä. Tämä vaatimus 

voitaisiin täyttää myös lähettämällä tavara 

takaisin, lähettämällä kirje tai soittamalla 
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puhelimella, mutta tällöin todistustaakka 

sopimuksen peruuttamisesta tässä 

direktiivissä tarkoitetussa määräajassa 

saattaa kuulua kuluttajalle. Tästä syystä 

on kuluttajan etujen mukaista käyttää 

pysyvää välinettä ilmoitettaessa 

elinkeinonharjoittajalle sopimuksen 

peruuttamisesta. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/230 

Tarkistus  230 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Jotta elinkeinonharjoittaja ei joutuisi 

suorittamaan korvausta kuluttajalle, joka ei 

ole palauttanut tavaroita, kuluttaja olisi 

velvoitettava palauttamaan tavarat 

neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hän 

on ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle 

päätöksestään peruuttaa kauppa. 

(32) Jotta elinkeinonharjoittaja ei joutuisi 

suorittamaan korvausta kuluttajalle, joka ei 

ole palauttanut tavaroita, kuluttaja olisi 

velvoitettava palauttamaan tavarat 

neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun hän 

on ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle 

päätöksestään peruuttaa kauppa. 

Elinkeinonharjoittajan olisi vastaavasti 

kyettävä palauttamaan maksu edellyttäen, 

että kuluttaja on osoittanut 

palauttaneensa tavaran. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/231 

Tarkistus  231 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 

joitakin poikkeuksia esimerkiksi 

tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi 

asianmukaista tuotteen luonteen takia. 

Tämä koskisi esimerkiksi viiniä, joka 

toimitetaan pitkän ajan kuluttua 

spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja 

jonka arvo on riippuvainen markkinoilla 

tapahtuvista muutoksista (vielä 

pullottamaton viini, vin en primeur). 

(33) Peruuttamisoikeudesta olisi oltava 

joitakin poikkeuksia esimerkiksi 

tapauksissa, joissa peruuttaminen ei olisi 

asianmukaista tuotteen luonteen takia ja 

peruuttamisoikeuden käytöstä koituisi 

kohtuutonta haittaa 

elinkeinonharjoittajalle. Tämä koskisi 

erityisesti elintarvikkeita ja muita 

hygieenisessä mielessä arkoja tai helposti 

pilaantuvia tavaroita, esimerkiksi viiniä, 

joka toimitetaan pitkän ajan kuluttua 

spekulatiivisen sopimuksen tekemisestä ja 

jonka arvo on riippuvainen markkinoilla 

tapahtuvista muutoksista (vielä 

pullottamaton viini, vin en primeur). 

Peruuttamisoikeutta ei pitäisi myöskään 

soveltaa tiettyihin muihin tavaroihin tai 

palveluihin, joiden hinta on riippuvainen 

markkinoilla tapahtuvista muutoksista, 

kuten polttoöljyn kaltaisiin 
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perushyödykkeisiin. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/232 

Tarkistus  232 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  4 a. Tämän direktiivin 11 artiklan 

1 b kohtaa ja 12–19 artiklaa ei sovelleta 

majoitus-, kuljetus-, autonvuokraus-, 

ravintola- tai vapaa-ajanpalvelujen 

tarjoamista koskeviin etäsopimuksiin, 

joissa on määritelty, että palvelut 

suoritetaan määrättynä ajankohtana tai 

määrätyn ajan kuluessa. 

Or. en 

Perustelu 

Direktiivin 3 artiklan sanamuoto sellaisena kuin siitä äänestettiin sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnassa, olisi säilytettävä muuttumattomana. Tarkistuksella aiotaan 

tarkistaa 3 artiklan 7 kohtaa sellaisena kuin se oli sisällytettynä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan lopulliseen mietintöön tarkistuksessa 80. 
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16.3.2011 A7-0038/233 

Tarkistus  233 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 

9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 

tilauslomakkeella selkeästi ja 

ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 

muodossa. Tilauslomakkeessa on oltava 

mukana liitteessä I olevassa B osassa 

vahvistettu vakiomuotoinen 

peruuttamislomake. 

1. Muualla kuin elinkeinonharjoittajan 

toimitiloissa tehtävien sopimusten osalta 

9 artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava 

tilauslomakkeella kuluttajalle paperilla tai 

kuluttajan tähän suostuessa muulla 

kestävällä välineellä selkeästi ja 

ymmärrettävästi ja helposti luettavassa 

muodossa. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/234 

Tarkistus  234 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 
 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  2 a. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa 

säädetään muualla kuin 

elinkeinonharjoittajan toimitiloissa 

tehdyistä sekasopimuksista, joissa 

elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja täyttävät 

sopimusvelvoitteensa viipymättä ja joissa 

kuluttajan suorittama maksu ei ylitä 

200 euroa: 

 a) elinkeinonharjoittajaa ei vaadita 

antamaan 9 artiklassa tarkoitettuja tietoja 

paperilla eikä muulla kestävällä 

välineellä, ja 

 b) sopimuksen voimassaolo ei edellytä, 

että kuluttaja on allekirjoittanut 

tilauslomakkeen 

 edellyttäen, että tällaiset sopimukset 

tehdään niiden luonteesta johtuen yleensä 

muualla kuin toimitiloissa. 
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Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/235 

Tarkistus  235 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 
 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 a. Sähköisesti tehtävä etäsopimus, josta 

ei ole neuvoteltu erikseen ja joka koskee 

tavaran toimittamista tai palvelun 

tarjoamista, velvoittaa kuluttajan 

suorittamaan maksun ainoastaan siinä 

tapauksessa, että: 

 a) elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut 

kuluttajalle selvästi ja helposti 

havaittavasti kokonaishinnan ja kaikki 

sen osatekijät ja 

 b) kuluttaja on vahvistanut lukeneensa ja 

ymmärtäneensä a alakohdassa tarkoitetut 

tiedot. Kun kyseessä ovat verkkosivustoilla 

tehdyt sopimukset, tämä vaatimus 

katsotaan täytetyksi, jos verkkosivusto on 

suunniteltu siten, että sitovaa tilausta ei 

voida tehdä ennen kuin kuluttaja on 

rekisteröitynyt elinkeinonharjoittajan 

verkkosivustolle hyödyntääkseen 

elinkeinonharjoittajan tarjousta. 
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Or. en 

Perustelu 

Direktiivin 11 artiklan sanamuoto sellaisena kuin siitä äänestettiin sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnassa, olisi säilytettävä muuttumattomana. Tarkistuksella aiotaan 

ainoastaan tarkistaa 1 a kohtaa sellaisena kuin se oli sisällytettynä sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan lopulliseen mietintöön tarkistuksessa 107. 
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16.3.2011 A7-0038/236 

Tarkistus  236 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 b. Poiketen siitä, mitä 1 a kohdan 

b alakohdassa säädetään, kun kyseisessä 

kohdassa tarkoitettu etäsopimus tehdään 

puhelimitse, se sitoo kuluttajaa 

ainoastaan siinä tapauksessa, että 

elinkeinonharjoittaja on lähettänyt 

kuluttajalle kestävällä välineellä 

tilausvahvistuksen, mukaan luettuina 

1 a kohdan a alakohdassa tarkoitetut 

tiedot.  

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella aiotaan lisätä 1 b alakohta 11 artiklaan sellaisena kuin se oli sisällytettynä 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lopulliseen mietintöön tarkistuksessa 107. 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan tarkistus 107, joka koskee 1 a kohdan 

c alakohtaa, on tarkoitus korvata tällä tarkistuksella. 
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16.3.2011 A7-0038/237 

Tarkistus  237 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis, 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 1–4 

kohdassa vahvistettujen vaatimusten 

lisäksi muita muotovaatimuksia. 

5. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa ennen 

sopimuksen tekoa annettavia tietoja 

koskevia muita muotovaatimuksia 

9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

tiedonantovaatimusten täyttämiseksi. 

 Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 

alakohdassa säädetään tämän artiklan 

1 b kohdassa tarkoitettujen sopimusten 

suhteen, jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 

tai pitää voimassa kansallisia säännöksiä, 

joiden nojalla sopimus sitoo kuluttajaa 

ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä 

on vahvistanut sopimuksen tekemisen 

elinkeinonharjoittajalle pysyvällä 

välineellä. Jäsenvaltiot ilmoittavat nämä 

säännökset komissiolle, joka saattaa 

tämän tiedon yleisön helposti saataville. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/238 

Tarkistus  238 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kuluttajan on ilmoitettava päätöksestään 

peruuttaa sopimus pysyvällä välineellä 

elinkeinonharjoittajalle osoitetulla 

vapaamuotoisella ilmoituksella tai 

käyttämällä liitteessä I olevassa B osassa 

vahvistettua vakiomuotoista 

peruuttamislomaketta. 

Kuluttajan on ilmoitettava ennen 

peruuttamisen määräajan päättymistä 

elinkeinonharjoittajalle päätöksestään 

peruuttaa sopimus. Kuluttaja voi tätä 

varten joko 

 a) käyttää liitteessä I olevan B osan 

mukaista peruuttamislomakkeen mallia 

tai antaa muun yksiselitteisen ilmoituksen 

tai 

 b) palauttaa tavarat 

elinkeinonharjoittajalle ja antaa samalla 

yksiselitteisen ilmoituksen päätöksestään 

peruuttaa sopimus. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.3.2011 A7-0038/239 

Tarkistus  239 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseiselle 

vakiomuotoisella peruuttamislomakkeelle 

mitään muita muotovaatimuksia. 

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa 

peruuttamisohjeen mallille muita 

muotovaatimuksia kuin liitteessä I 

olevassa B osassa esitetyt. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/240 

Tarkistus  240 

Andreas Schwab 

PPE-ryhmän puolesta 

Evelyne Gebhardt 

S&D-ryhmän puolesta 

Robert Rochefort, Diana Wallis, 

ALDE-ryhmän puolesta 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Emma McClarkin 

ECR-ryhmän puolesta 

Kyriacos Triantaphyllides 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Kuluttajan oikeudet 

KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 

osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 

tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 

tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 

vakiomuotoinen peruuttamislomake 

sähköisesti ja toimittaa se 

elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 

kautta. Tällöin elinkeinonharjoittajan on 

lähetettävä kuluttajalle vahvistus 

peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta 

viipymättä sähköpostitse. 

2. Internetin kautta tehtyjen etäsopimusten 

osalta elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa 

tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi 

tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää 

ja lähettää sähköisesti 

elinkeinonharjoittajan verkkosivuston 

kautta joko liitteessä I olevassa B osassa 

vahvistettu malliperuuttamislomake tai 

muu yksiselitteinen peruuttamisilmoitus. 

Näissä tapauksissa elinkeinonharjoittajan 

on lähetettävä kuluttajalle viipymättä 

pysyvällä välineellä vahvistus 

peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. 

Or. en 
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2. Myyntisopimusten osalta 

elinkeinonharjoittaja voi lykätä 

takaisinmaksua kunnes hän on saanut tai 

noutanut tavarat takaisin tai kunnes 

kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 

tavarat takaisin, sen mukaan kumpi 

ajankohta on aikaisempi. 

2. Sen estämättä mitä 1 kohdassa 

säädetään, elinkeinonharjoittajan ei 

tarvitse maksaa takaisin ylimääräisiä 

toimituskustannuksia, jos kuluttaja on 

nimenomaisesti valinnut muun kuin 

vakiotoimitustavan. Myyntisopimusten 

osalta elinkeinonharjoittaja voi asettaa 

maksun palauttamisen ehdoksi, että 

kuluttaja on osoittanut, että on lähettänyt 

tavaran takaisin. 

Or. en 

 

 


