
Tagastused ja taganemine   

   

Lisaks seadusest tulenevale taganemisõigusele pakub vidaXL tarbijatele tagastuse võimalust peaaegu   

kõigile toodetele 30 päeva jooksul alates kättesaamisest (vt allolevat tabelit). Selle õiguse  

teostamiseks pead kasutama XLservice'it ja nõustuma XLservice'i kasutustingimustega.    

   

Kas eelistaksid teostada oma seadusest tulenevat taganemisõigust vidaXLi müüdud toodete puhul? 

Pole probleemi, leiad lisateavet seadusest tuleneva taganemisõiguse kohta ja näidisankeedi 

allolevast tabelist „Seadusest tulenev taganemisõigus“.   

   

vidaXLi müüdavad tooted ja tagastamine XLservice'iga   
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vidaXLi müüdavad tooted ja tagastamine seadusest tuleneva taganemisõiguse alusel   
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XLservice   
Enamikku vidaXLi müüdavaid tooteid saab tagastada kuni 30 kalendripäeva jooksul alates 

kättesaamisest. Mõnedel toodetel puudub ümbermõtlemisperiood. Lisateavet selle kohta, millistele 

tootekategooriatele see ei kehti, leiad jaotisest seadusest tuleneva taganemisõiguse ja vidaXLi 

tagastusteenuse erandid.    

Ü mbermõtlemisperiood lõppeb 30 päeva pärast päeva kui sina või sinu määratud isik toote kätte sai.   

Kui tellisid mitu toodet, ei alga ümbermõtlemisperiood enne päeva, mil said kätte viimase paki. 

Ü mbermõtlemisperioodi ajal võid toodet üksnes vaadata ja hinnata, nagu teeksid tavapoes. Kui oled 



ümbermõtlemisperioodi jooksul teinud enamat kui seda, mis on vajalik toote olemuse ja omaduste 

hindamiseks, vastutad mis tahes väärtuse vähenemise eest ning vidaXLil on õigus vastav summa 

tagastatavast rahast maha arvata. Seega on oluline, et kasutaksid toodet ümbermõtlemisperioodi 

jooksul hoolikalt. Lisaks palume tagastada tooted algpakendis, kui see on mõistlikult võimalik.    

Pane tähele, et XLservice'it saab kasutada ainult juhul, kui sooritad ostu kliendina.   

Kuidas kasutada XLservice'it    
XLservice'i kasutamiseks pead teavitama vidaXLi oma otsusest toode tagada enne 

ümbermõtlemisperioodi (30 kalendripäeva) lõppu. Seda saab teha erinevatel viisidel.    

   

   

1. Meie veebivestluse kaudu   

   

2. Meie veebiankeedi kaudu    

   

3. E-posti kaudu    

   

Kõigil juhtudel anna meile nii palju teavet kui võimalik, et saaksime sinu taotlusega kiirelt tegeleda:   

- tagastatava toote SKU (pakil/tootelehel toodud toote viitenumber)   

- põhjus, miks soovid toodet tagastada   

- teave, kas toode on algpakendis ja kui ei ole, siis esita selle paki mõõtmed, millesse 

toode ümber pakendati. Pea meeles, et kõik tagastatavad tooted tuleb koost lahti võtta   

- kui leidsid kahjustusi ja see on tagastuse peamine põhjus, oleme tänulikud, kui saadad 

meile kahjustustest pilte. Need fotod aitavad meil probleemi põhjuse leida ja ennetavad 

selle kordumist tulevikus.    

   

Kui viitad, et soovid kasutada XLservice'it, saadame sulle e-posti teel kinnituse.   

   

Kui lepingust taganed, tagastatakse sulle kõik selle hetkeni tehtud maksed (selles osas, mis on 

taganemisega hõlmatud) niipea kui võimalik ja igal juhul kõige hiljem 14 päeva pärast seda, kui 

teavitasid vidaXLi oma taganemise otsusest. vidaXL võib aga tagasimaksega viivitada, kuni oleme 

toote tagasi saanud või kuni oled saatnud tõendi selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb 

saabub enne. Tagastame raha alati sama meetodit kasutades, millelt makse sooritasid. Igal juhul ei 

võeta tagastamise teostamise eest tasu. Kui sooritasid ostu Klarna kaudu, võid makset edasi lükata, 

kuni vidaXL on tagastuse menetlenud. Leiad selle variandi oma Klarna kontolt.   

     

Seadusest tulenev taganemisõigus vidaXLi müüdavate toodete puhul   
   

Seadusest tulenev taganemisõigus vidaXLi müüdavate toodete puhul   

Ü mbermõtlemisperiood ja erandid    
Enamikule vidaXLi toodetele kehtib 14-päevane ümbermõtlemisperiood. Mõnedel toodetel ei ole 

ümbermõtlemisperiood või ümbermõtlemisperiood võidakse teatud tegevuste puhul tühistada. 

Lisateavet selle kohta, millised tootekategooriad on välistatud, vaata allolevat jaotist seadusest 

tuleneva taganemisõiguse erandite kohta.    



Ü mbermõtlemisperiood lõppeb 14 päeva pärast seda, kui sina või sinu määratud kolmas isik (mitte 

kuller) toote kätte sai. Kui tellisid mitu toodet, ei alga ümbermõtlemisperiood enne kui päev pärast 

seda, kui said kätte viimase toote. Kui oled ümbermõtlemisperioodi jooksul teinud enamat kui seda, 

mis on vajalik toote olemuse ja omaduste hindamiseks, vastutad mis tahes väärtuse vähenemise eest 

ning vidaXLil on õigus vastav summa tagastatavast rahast maha arvata. Seega on oluline, et 

kasutaksid toodet ümbermõtlemisperioodi jooksul hoolikalt. Lisaks palume tagastada tooted 

algpakendis, kui see on mõistlikult võimalik.    

Pane tähele, et taganemisõigus kehtib ainult juhul, kui sooritad ostu tarbijana.   

   

Kuidas teostada taganemisõigust    
Taganemisõiguse teostamiseks pead teavitama vidaXLi oma otsusest lepingust taganeda enne 

ümbermõtlemisperioodi lõppemist. Võid sellest teavitada erinevatel viisidel.   

1. Meie veebivestluse kaudu    

2. Meie veebiankeedi kaudu    

   

3. Saates meile Euroopa taganemisankeedi (vt näidist allpool). Selle ankeedi kasutamine ei ole 

kohustuslik.    

Eelistame üht eelmainitud variantidest.    

4. Muul üheselt mõistetaval põhjusel saada see vidaXLile aadressile: vidaXL, Mary 

Kingsleystraat   

1, 5928 SK, Venlo, The Netherlands, webservice@vidaxl.nl    

Juhul kui teavitad oma seadusest tuleneva taganemisõiguse teostamisest vidaXLi veebilehe kaudu, 

saadame sulle kohe turvalise andmekandja (nt e-posti) kaudu kinnituse, et saime su taotluse kätte.    

   

Tagasimakse pärast taganemist    
Kui lepingust taganed, tagastatakse sulle kõik selle hetkeni tehtud maksed (selles osas, mis on 
taganemisega hõlmatud) niipea kui võimalik ja igal juhul kõige hiljem 14 päeva pärast seda, kui 
teavitasid vidaXLi oma taganemise otsusest. vidaXL võib aga tagasimaksega viivitada, kuni oleme 
toote tagasi saanud või kuni oled saatnud tõendi selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb 
saabub enne. Tagastame raha alati sama meetodit kasutades, millelt makse sooritasid. Igal juhul ei 
võeta tagastamise teostamise eest tasu. Kui sooritasid ostu Klarna kaudu, võid makset edasi lükata, 
kuni vidaXL on tagastuse menetlenud. Leiad selle variandi oma Klarna kontolt.   
   

Toodete tagastamine ja tagastuskulud    
Pärast taganemist pead tagastama vastavad tooted niipea kui võimalik omade vahenditega ja igal 

juhul hiljemalt 14 kalendripäeva pärast alates päevast, mil vidaXLi taganemisest teavitasid. Oled 

täitnud selle kohustuse, kui tagastad vastavad tooted enne 14 päeva möödumist.    

Tagasta tooted järgmisele aadressile: vidaXL, Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, The Netherlands.    

Toodete puhul, mida ei saa tagastada tavaposti teel (nt mööbel), pead arvestama tagastuskuludega, 

mis tuleb tasuda erinevate tarneteenuste eest. Need kulud on maksimaalselt umbes 250 eurot. Sina 

pead täielikult tasuma tagastuse kulud (tavaposti või muu meetodi puhul).   



Märkus: kui tagastad tooted enne, kui oled teavitanud oma taganemisõiguse teostamisest, tuleb 

tagastatud pakile lisada selgesõnaline teavitus, et soovid teostada oma seadusest tulenevat 

taganemisõigust. Lisa pakile, et tagastuse põhjus on lepingust taganemine.    

Näiteks võid printida välja ja lisada Euroopa taganemisankeedi. Kui kasutad seadusest tulenevat 

taganemisõigust, saada meile tarnekviitung koos saadetise jälgimise numbriga.   

Seadusest tuleneva taganemisõiguse ja XLservice'i erandid   
Seadusest tulenev taganemisõigus ja XLservice ei kehti järgmistel juhtudel   

- kergelt riknevad või piiratud säilivusajaga tooted   

- tooted, mida ei saa tagastada tervise ja hügieeni põhjustel või mille kleeps avati pärast tarnet 

(näiteks kosmeetika)   

- kohandatud tooted või tooted, mis on selgelt mõeldud konkreetsele isikule (nt sinu tellimuse 

alusel trükitud t-särk)    

- heli- ja videosalvestused ning arvutitarkvara, mille kleeps on pärast tarnet avatud (nt 

konkreetse filmi kinnitatud DVD)    

- tooted, mis pärast tarnet segunevad teiste toodetega nende olemusest tulenevalt (nt bensiin 

pärast paagi täitmist)    

- alkohoolsed joogid, mille hinnas on ostu sooritamisel kokku lepitud, kuid mida saab tarnida 

üksnes 30 või enama päeva pärast ning mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumisest (nt 

erilised hooajalised veinid)    

- ajalehed, ajakirjad või muud sarnased väljaanded.   

   

vidaXLi äriklientidele müüdavatele toodetele ei kehti seadusest tulenev 

taganemisõigus ega XLservice.    
   

vidaXLi äriklientidele müüdavatele toodetele ei kehti seadusest tulenev taganemisõigus  

ega XLservice.    
   

Ärikliendina ei kehti sulle ümbermõtlemisperiood. Loe kasutustingimustest sätteid, mis kehtivad 

äriklientidele.    

   

Kui sooritad ärikliendina ostu väliselt müüjalt, kehtivad selle müüja kasutustingimused   

   
Lisa I: lepingust taganemise vormi 

mudel Lepingust taganemise vormi 

mudel   

(täitke vorm ja saatke see tagasi ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)   

   

• Saaja: Vida XL B.V. Mary  Kingsleystraat 1 5928 SK   
Venlo, Limburg The 

Netherlands 

webservice@vidaxl.ee   

   

https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.ee/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/EE.pdf
https://www.vidaxl.ee/on/demandware.static/-/Library-Sites-vidaXLSharedLibrary/default/Documents/withdraw_model_form/EE.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf
https://www.vidaxl.nl/media/wysiwyg/documents/withdraw_model_form/NL.pdf


• Teavitan/teavitame* teid siinkohal, et soovin/soovime* taganeda lepingust seoses järgnevate 

toodete müügiga: [toote/toodete kirjeldus]*, järgneva digitaalse sisu pakkumisega: [digitaalse sisu 

kirjeldus]* ja/või järgmise teenuse pakkumisega: [teenuse kirjeldus].   

   

• Tellitud*/kätte saadud* [tellimuse kuupäev teenuste puhul / kättesaamise kuupäev toodete puhul]   

   

• [Kliendi/klientide nimi]   

   

• [Kliendi/klientide aadress]   

   

• [Kliendi/klientide allkiri] (ainult juhul, kui vorm esitatakse paberil)   

   

* Tõmmake maha, mis ei kehti, ja lisage sobilik teave   

   

.   


