
TAGANEMISÕIGUS

Vastavalt direktiivile EC 2011/83/EU on Teil õigus oma lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma mõjuva põhjuseta.

Taganemise tähtaeg 
Taganemise aega 14 päeva arvestatakse kauba kättesaamise päevast. Näiteks kui saite kauba kätte esmaspäeval 1. kuupäeval on Teil aega lepingust taganemiseks 
kuni esmaspäeva 15. kuupäevani. Kui tähtaeg jääb nädalavahetusele (laupäevale või pühapäevale), või riiklikele pühadele, loetakse tähtajaks järgnevat tööpäeva. 

Kuidas taganeda? 
Teavitage lepingust taganemisest oma Tupperware konsultanti enne taganemistähtaja möödumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult, näiteks kasutades lisatud 
taganemisteate standardvormi. Taganemise tähtaega on järgitud, kui saadate oma taganemisteate enne tähtaja kättejõudmist. 

Lepingust taganemise teade tuleb esitada: 

  Konsultandi tempel:

         

Mida teha kättesaadud kaupadega? 
Kui olete kaubad või osa kaupadest kätte saanud, olete kohustatud need tagastama. Kaubad tuleb tagastada ilma põhjendamatu viivituseta hiljemalt 14 päeva jooksul 
lepingust taganemise teate esitamise kuupäevast. Tagastamisega seotud kulud tasute Teie. 

Raha tagastamine
Tagastame kõik Teilt saadud raha, seal hulgas kättetoimetamiskulud, hiljemalt 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil saime teate lepingust taganemisest. Tagasi-
makse toimub siiski kõige varem tagastatud kaupade meieni jõudmisel või kaupade tagastamise kohta dokumentatsiooni esitamisel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, 
tagastatakse raha sama makseviisiga, mida kasutasite tehingu sooritamiseks. 

TUPPERWARE GARANTII 
Kõikidel Tupperware toodetel on tehase poolt antud kvaliteedi garantii materjalidele, millest tooted on valmistatud. See tähendab, et tootmisdefektiga toote võib igal 
ajal ümber vahetada kohaliku Tupperware konsultandi juures. Kulunud tooted ning tooted, mida on ebaõigesti kasutatud, ei kuulu ümbervahetamisele ega  
kvaliteedigarantii alla.

NÕUSOLEK

Seoses Tupperware esitluse korraldamise ja Tupperware toodete ostmisega kogutakse ja registreeritakse ostuga seotud isikuandmed, samuti nimi ja aadress/e-posti 
aadress Tupperware konsultandi poolt. Nimetatud andmete registreerimine ja töötlemine toimub selleks, et Tupperware organisatsioon saaks Tupperware toodete 
müüki hallata ja Tupperware esitlusi korraldada, statistilistel eesmärkidel, turunduseks ja koostöö haldamiseks Tupperware konsultantide, Tupperware tarnijate ja 
Tupperware Nordic A/S vahel. 

Ma saan aru, et kogutud andmed edastatakse konsultandi piirkonna eest vastutavale Tupperware tarnijale ja Tupperware Nordic A/S-le eelnevalt nimetatud eesmärgil. 
Andmeid ei edastata väljapoole Tupperware organisatsiooni ilma minu nõusolekuta. 

Minu isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete töötlemise seadusele. Mind on teavitatud, et mul on vastavalt isikuandmete kaitse seadusele õigus kon-
trollida andmeid, mida Tupperware konsultant, Tupperware tarnija ja Tupperware Nordic A/S minu kohta töötlevad. Täiendava info saamiseks võtke ühendust e-posti 
ja/või telefoni teel konsultant.

  

TAGANEMISTEATE STANDARDVORM
(käesolev vorm täidetakse ja tagastatakse taganemisõiguse kasutamisel)

Teatan käesolevaga, et soovin kasutada taganemisõigust seoses järgnevate kaupade ostulepinguga:

Vastu võetud: 

Kasutaja nimi:

Aadress:

E-post: 

Kuupäev:

 

Konsultandi tempel:

Allkiri: 


