
Rentovillan verkkokaupan toimitusehdot 

Voimassa 26.4.2018 alkaen. 

Yleistä verkkokaupasta 

Verkkokaupan tuotteita myy Rentovilla Oy, y-tunnus 1844757-2. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille 
Suomeen ja EU-alueelle. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. 

Tilaaminen 

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta https://www.rentovilla.fi/verkkokauppa 
ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä 
tilatut tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. 
Sitoudut jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin. 

Tilaus- ja maksuvahvistus 

Lähetämme sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näet: 

• Tilauksen tuotelistauksen 
• Laskun loppusumman 
• Veroerittelyn 

Sivuillamme olevan käyttäjätilin kautta voit tarkastaa tilauksen sisällön, mikäli olet rekisteröitynyt verkkokaupan 
asiakkaaksi ennen tilausta tai tilauksen aikana.  

Saat Paytrail Oyj:ltä maksuvahvistuksen, jossa on kerrottu maksun summa, maksutunnus sekä päivämäärä. Ole 
yhteydessä Paytrailiin (020 718 1830 / asiakaspalvelu@paytrail.com) mikäli sinulla herää kysyttävää 
maksutapahtumaan liittyvissä asioissa. 

Maksutavat 

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla 
maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Ålandsbanken, Handelsbanken, S-Pankki, Aktia, Säästöpankki, POP 
Pankki, Oma Säästöpankki, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, Collector lasku- ja osamaksutavat. 
Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta. 

Collector Lasku/Osamaksu: Collector Lasku/Osamaksu -palvelulla voit maksaa ostoksiasi jopa 5000 €:n saakka. 
Collector Laskulle saat korotonta* maksuaikaa aina vähintään 30 päivää ja jopa 60 päivää. Lasku erääntyy siis 
maksettavaksi vasta ostopäivää seuraavaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. (* Maksuaikakorko on 0 %, 
ensimmäiseen laskuun lisätään 2,95 € laskutuspalkkio) Voit maksaa laskun koko loppusumman eräpäivänä pois tai 
halutessasi voit valita 1-36 kk:n osamaksuerät. Osamaksu käynnistyy automaattisesti maksettuasi laskuun merkityn 
minimi osamaksuerän. Halutessasi voit maksaa myös suurempia osamaksueriä tai maksaa koko loppusumman kerralla 
pois. 

Osamaksun korko on 1,6 % kuukaudessa, mikä vastaa 19,20 % nimellistä vuosikorkoa. Laskuun lisätään tilinhoitomaksu 
2,95 € kuukaudessa, jolloin todellinen vuosikorko laskettuna 1000 €:n ostoksella on 21,3 %. Valitessasi Collector 
Lasku/Osamaksun, saat tilaamasi tuotteet aina kotiin ennen niiden maksamista. Tämä tuo joustavuutta sekä 
turvallisuutta vaihtojen ja palautusten käsittelyyn. 

Collector Lasku/Osamaksua voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 20 vuotta ja jolla on moitteettomat luottotiedot. 
Teemme luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista 
veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 1,6 % kuukausikorko viivästyneeltä ajalta. 

https://www.rentovilla.fi/verkkokauppa


Saatte täydelliset Collector Lasku/Osamaksun ehdot seuraavista linkeistä: 
https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/  

Maksupalveluntarjoaja 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä 
suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja 
välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme 
ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 
Innova 2 
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 
Puhelin: 0207 181830 
www.paytrail.com 

 

Toimitustavat ja -aika 

Annamme ostajalle pääsyn maksettuun tapahtumaan tapahtuman ajankohtana. Olemme ilmoittaneet 
tapahtumalle paikan ja ajan. Meillä on oikeus muuttaa näistä kumpaakin tarpeen tullen. Tällaisessa 
tapauksessa ilmoitamme muutoksista sähköpostilla asiakkaalle. Tapahtuma järjestetään toisena 
ajankohtana, joka alkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapahtuman alkuperäisestä ajankohdasta. 
Tapahtuman peruuntuessa kokonaan palautamme asiakkaan maksaman summan. 

Peruutusehdot 

Tapahtumailmoittautumisilla on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus tilauksen tekemisestä. 14 
vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus ei koske yritysasiakkaita. Tämän jälkeen lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä 
lunasteta takaisin. Lipun voi kuitenkin luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai voit käyttää maksun toiseen Rentovillan 
kurssiin.  

Liitä palautuksen mukaan seuraavat tiedot: 

• tilausnumero  
• tilauksen päivämäärä / vastaanottopäivä 
• nimesi 
• osoitteesi 
• puhelinnumerosi 

Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksen vastaanottamisesta. Kun palautus on hyväksytty, 
lähetämme sinulle sähköpostiviestillä linkin, josta pääset lisäämään pankkitilin, jolle palautamme rahat, mikäli maksu 
on tehty pankkipainikkeella. Mikäli maksu on tehty korttimaksulla palautamme maksun suoraan kortille. Mikäli 
maksutapana on ollut lasku- tai osamaksu, laskutus perutaan. 

Muuta 

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Sinun on ennen tilaustasi tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin 
toimitusehtoihin. 

Rekisteriseloste 

Tässä verkkokaupassa noudatetaan Rentovillan rekisteriselostetta. 

https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/
https://www.paytrail.com/
http://www.paytrail.com/

