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MYYNTI, MAKSU- JA TOIMITUSEHDOT 

Tilaukset 

 Ole yhteydessä myyjään tai lähetä 
tiedustelu osoitteeseen 
tilaukset@joulupaja.fi 

 Toimituspäivät kesälahjoille ovat 17.6-
23.6.2022 (arkisin). 

 Voit tehdä tilauksen myös www.joulupaja.fi -
sivustolla täyttämällä siellä oleva 
tilauslomake.  

 Tilausvahvistus lähetetään ilmoitettuun 
sähköpostiosoitteeseen, kun olemme 
rekisteröineet tilauksenne.  

Huoneenlämmössä säilyvät lahjat (ei vaadi 
kylmäkuljetusta) toimitetaan 17.6.2022-23.6.2022 
yrityksen toimipisteeseen. 

Joulupukin grillilahja (Sisältää kylmätuotteita) 
toimitetaan vain 17.6.2022 tai 23.6.2022 klo 13:00-
16:00 yrityksen toimipisteeseen kylmäkuljetuksena 
kylmälaukkuun pakattuna (sisältää 
kylmäpatruunan). 

Pikkutontun kotipaketti toimitetaan vastaanottajan 
postiluukkuun tai postilaatikkoon.  

Asiakkaalla ei ole reklamaatio-oikeutta sellaisen 
tuotevirheen osalta, joka on johtunut siitä, että 
Joulupaja (Eurogross Oy) on toimittanut tuotteen 
asiakkaan ohjeiden mukaisesti osoitteeseen, jonka 
olosuhteet eivät täytä tuotteen säilyvyydelle 
asetettuja suosituksia. Asiakkaan vastuulla on siten 
siirtää tuote pikimmiten toimituksen jälkeen 
asianmukaisiin säilytystiloihin. 

Hinnat 

 Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman 
arvonlisäveroa.  

 Elintarvikkeisiin lisätään arvonlisävero 14% 
ja muille tuotteille 24%. 

 Varaamme oikeuden tuotteiden 
loppumyyntiin 31 toukokuuta 2022 jälkeen.  

 Jos tuotteet loppuvat kesken (esim. 
valmistus- tai toimitusongelmat) tuotteet 
voidaan korvata vastaavilla tuotteilla ilman 
erillistä ilmoitusta.  

 Määräalennukset-Mängdrabatter: 30-50pkt 
2%, 60-119pkt 3%, 120+pkt 4% 

Tervehdys 

 Mikäli asiakas haluaa lisätä laatikoihin oman 
tervehdyksen, tämä pakataan veloituksetta 
laatikoihin, edellyttäen että asiakas 
painattaa/tulostaa kortit itse ja lähettää ne 
meille osoitteeseen: Eurogross Oy Ab, 
Ytteressentie 174 68810 Ytteresse, 
viimeistään 2 viikkoa ennen toimitusta.  

 Tarvittaessa Joulupaja.fi:n vakiotervehdys 
(SWE, FIN, ENG) voidaan tulostaa yrityksen 
omalla nimellä ja pakata laatikkoon, kortin 
hinta 1 € per kortti alv 0%. Ilmoita 
viimeistään 31.5.2022 osoitteeseen 
tilaukset@joulupaja.fi mikäli haluat tilata 
kortin. Kortin malli löytyy kotisivulta 
(www.joulupaja.fi).  

Maksuehdot  

 Maksuehto 10 päivää netto.  

Toimitukset ja rahti 

 Toimitukset alkavat 17.6.2022 ja päättyvät 
23.06.2022. Joulupukin grillilahjan 
toimituspäivät 17.6.2022 tai 23.6.2022 klo 
13.00-16.00 yrityksen toimipisteeseen.  

 Jos tilaukseen ei ole sovittu toimituspäivää, 
sinun tulee ilmoittaa toimituspäivä 
viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua 

toimituspäivää, muuten emme voi taata, 
että toimitus toimitetaan haluttuna päivänä.  

 Rahdit alkaen 
o 90 € / EUR-lava (1200x800mm) alv 

0% + lavahinta 12,50€ alv 0% / lava 
o 60 € / teholava/puolilava 

(800x600mm) alv 0% sisältää 
lavahinnan. 

Paketit yksittäisille vastaanottajille Suomessa  

 Pikkutontun kotipaketti toimitetaan Postin 
välityksellä suoraan kotiosoitteeseen 
HUOM! Emme voi taata, että paketti 
toimitetaan haluamana toimituspäivänä, sen 
sijaan voit valita halutun lähetyspäivän. 

 Tuoreita elintarvikkeita ei voida lähettää 
yksittäisille vastaanottajille johtuen 
logistisista syistä (vaatii 
kylmäkuljetuksen).  

 Seuraavien tietojen tulee olla meillä 
viimeistään kaksi viikkoa ennen 
lähetyspäivää: Vastaanottajan nimi, 
katuosoite, postinumero /postitoimipaikka, 
matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Pyydämme toimittamaan tiedot Excel 
muodossa omissa sarakkeissa. 
Jos jokin yllä olevista tiedoista puuttuu, 
pakettia ei voida lähettää (Postin-
vaatimukset).  

 Toimitamme ainoastaan Suomeen.  

Pidätämme itsellemme oikeuden kuvaston 
mahdollisiin paino- tai kirjoitusvirheisiin 
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FÖRSÄLJNINGS- BETALNINGS- OCH 
LEVERANSVILLKOR 

Beställningar 

 Välj önskad leveransdag 17.6-23.6.2022 
(vardagar)  

 Ta kontakt med försäljare eller sänd in din 
beställning per e-post till 
tilaukset@joulupaja.fi 

 Du kan också göra beställningen genom att 
fylla i orderblanketten på vår hemsida 
www.joulupaja.fi 

 Orderbekräftelsen sänds i retur till angiven 
e-postadress efter vi erhållit och bearbetat 
beställningen.            

Jultomtens grillpaket (Innehåller kylprodukter) 
levereras endast 17.6.2022 eller 23.6.2022 kl. 
13:00-16:00 till företagets verksamhetsplats som 
kyl-transport packat i en kylväska (innehåller kyl-
patron). 

Tomtenissens hempaket levereras direkt till 
mottagarens postlåda eller postinkast. 

Kunden har inte reklamationsrätt för sådant 
produktfel som berott på att Joulupaja (Eurogross) 
enligt kundens anvisning levererat produkten till en 
adress vars miljö inte uppfyller angivna 
rekommendationer för produktens hållbarhet. 
Kunden bär ansvaret för att så snabbt som möjligt 
efter leverans överföra produkten till ändamålsenliga 
förvaringsutrymmen.  

Priser 

 Alla priser är angivna exklusive moms om 
inte annat anges. 

 Moms tillkommer för livsmedel med 14% 
och övriga produkter 24%. 

 Vi reserverar oss för slutförsäljning efter 
måndagen den 31 maj 2022. 

 Ifall en produkt tar slut (t.ex. vid 
tillverknings- eller leveranssvårigheter) kan 
den ersättas med likvärdig produkt utan 
särskilt meddelande. 

 Mängdrabatter: 30-50pkt 2%, 60-119pkt 
3%, 120+pkt 4% 

Hälsningar 

 Kundens egna hälsningar kan packas med i 
lådan utan särskild debitering, förutsatt att 
kunden trycker korten själv och sänder dem 
till oss på adressen: 
Eurogross Oy Ab Ytteressevägen 174 
68810 Ytteresse senast 2 veckor innan 
leverans. 

 Vid behov kan våra joulupaja.fi:s 
standardhälsning (SWE, FIN, ENG) tryckas 
med önskat företagsnamn och packas med i 
lådorna. Korten kostar 1€/st moms 0%. 
Meddela oss senast 31.5 ifall du vill ha ett 
kort med i dina paket. 
Tag kontakt senast 31.5 med 
tilaukset@joulupaja.fi ifall du vill beställa en 
standardhälsning. 

Betalningsvillkor 

 Kreditgodkända kunder faktureras 10 dagar 
netto 

Leveranser och frakter 

 Leveranserna sker mellan 17.6-23.06.2022. 
Jultomtens grillpaket levereras 17.6.2022 
eller 23.6.2022 kl: 13:00-16:00 till företagets 
verksamhetsplats. 

 Meddela önskad leveransdag senast två 
veckor före önskad leveransdag. Detta för 

att kunna säkerställa att leveransen kan 
levereras på önskat datum. 

 Frakt: 
o 90 €/ EUR-pall (1200x800mm) 

Moms 0 % + pallpris 12,50€ alv 0% 
/ pall 

o 60 €/ teho-pall (800x600mm) Moms 
0 % inkl. Pall 

Paket till enskilda mottagare inom Finland 

 Tomtenissens hempaket* Sänds via Posten 
som postpaket direkt till dörren till angiven 
adress. OBS! Vi kan ej garantera att paketet 
levereras på önskad leveransdag, välj 
istället önskad avsändningsdag. 

 Färskvaror kan ej sändas till enskilda 
mottagare av logistiska skäl (kräver kyl-
transport).  

 Följande uppgifter bör vara hos oss senast 
2 veckor före sändningsdagen: 
Mottagarens namn, gatuadress, 
postnummer/anstalt, mobiltelefonnummer 
samt e-postadress, ifall någon av 
ovanstående uppgifter saknas kan paketet 
ej sändas (krav av Posten). Vi ber er att 
sända uppgifterna i EXCEL format, i 
separata kolumner. 

 Vi levererar enbart inom Finland. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel- eller 
skrivfel i katalogen 




