
Zalando tüüptngimused

Veebisaidilt www.zalando.ee tellimise tüüptngimused

Allpool tutvustame teile Zalando veebipoe tüüptngimusi, mis määravad kindlaks, kuidas me teie

tellimusi töötleme ja täidame.

Meie veebisaidil olevad pakkumised on suunatud ainult tarbijatele, kes sooritavad ostu eesmärgil,

mida ei saa seostada nende kaubandus- või kutsetegevusega.

Veebisaidil www.zalando.ee müüakse Zalando ja Zalando partnerite kaupa.

Zalando kaup on veebisaidil www.zalando.eemüüdav kaup, mida me ei ole määratlenud Zalando

partnerite kaubana.

Zalando partnerite kaup on veebisaidil www.zalando.ee müüdav kaup, mille me oleme määratlenud

partneri kaubana.

1. Lepingu sõlmimine ja kauba üleandmine

1.1. Tellimuse vormistamisel kinnitate, et ostate ainult isiklikuks tarbeks.

1.2. Veebisaidil www.zalando.ee esitatud tellimuste kohta sõlmime me ainult eestkeelseid

lepinguid.

1.3. Zalando kauba tellimisel sõlmite lepingu etevõtega Zalando SE (aadress Valeska-Gert-Str. 5,

10243 Berliin) ja Zalando partnerite kauba tellimisel on teil leping ka Zalando vastava partneriga. Kui

tegemist on Zalando partneri tootega, on partner tellitava toote üksikasjade lehel konkreetselt

esitatud. Zalando partneri kaupa tellides vastutab kauba eest ka partneretevõte.

1.4. Klõpsates nuppu „Osta“, esitate siduva tellimuse oma ostukorvis olevate toodete ostmiseks.

Vahetult pärast tellimuse esitamist saadame teie e-post aadressile tellimuse kinnituse. Leping

jõustub, kui saate meilt tellimuse kinnituse. Kui tasute tellitud kauba eest etemaksega

(broneeritud), pannakse kaup teele kohe, kui kogu ostuhind ja mistahes kohaletoimetamise kulu on

meie arvelduskontole laekunud. Seetõtu palume teil tasuda kauba eest kohe pärast tellimuse

kinnituse saamist, kuid hiljemalt seitsme päeva jooksul.

1.5. Te olete nõus sellega, et müüja loovutab ostuhinna tasumise nõudekolmandatele isikutele,

täpsemalt Zalando Payments GmbH-le.

1.6. Kui märgite kassas, et soovite kompenseerida tellimuse täitmisega kaasneva süsiniku jalajälje,

muutub see tngimus teie müügilepingu osaks. Sellega seotud lisatasust teavitatakse teid kassas

enne tellimuse esitamist.

1.7. Erandina, kui meie tarnijad ei toimeta tellitud kaupa meieni õigel viisil või õigeaegselt hoolimata

sellest, et meie oleme omalt poolt tellimise korda nõuetekohaselt järginud (identne ostutehing

tarnijaga), ei ole me kohustatud teie tellimust tarnima. See erand kohaldub juhul, kui me ei ole

vastutavad kauba mitekätesaadavuse eest ja kui oleme teid sellest olukorrast põhjendamatu

viivituseta teavitanud. Samut ei tohi me kanda tellitud kaubaga seoses hankeriisikot. Kui kaup ei ole

saadaval, maksame teie tehtud mistahes maksed põhjendamatu viivituseta tagasi.

1.8. Me ei võta endale riisikot, et peaksime tellitud kaupa hankima mujalt (hankeriisiko). See kehtb

ka analoogtoodete ( mille puhul on kirjeldatud üksnes nende liiki ja omadusi) tellimise kohta. Me

oleme kohustatud tarnima kaupa üksnes meie enda olemasolevast kaubavarust ja meie tarnijatelt

tellitud kaubavarust. Meie kaubavaru hõlmab ka Zalando partnerite asjaomast kaubavaru, millest

https://www.zalando.ee/


täidetakse Zalando partnerite kaubatellimusi. Kauba toimetame kohale Eest piires. Kui kauba

kohaletoimetamise ajavahemik on esitatud tööpäevades, siis käsitame tööpäevadena kõiki päevi

esmaspäevast reedeni kaasa arvatud, kuid mite riigipühasid.

1.9. Me teavitame teid tarneajast nii igal toote üksikasjade lehel kui ka enne tellimuse esitamist.

2. Hinnad, kohaletoimetamise kulu ja kiirtarne

2.1. Kehtvad need ostuhinnad, mis on esitatud pakkumises tellimuse esitamise kuupäeva seisuga.

Esitatud hinnad on lõplikud hinnad (kogusummad), s.t need sisaldavad Eests kehtvat käibemaksu

(maksumäär 20%). Kaup on meie või asjakohasel juhul asjaomase Zalando partneri omandis kuni

ostuhinna täieliku tasumiseni.

2.2. Tellitud kauba kohaletoimetamise kulud kanname meie, välja arvatud kiirtarne korral.

2.3. Kiirtarne on võimalik üksnes teatud tellimuste korral. Tellimust esitades näete, kas kiirtarne on

teie tellimuse puhul võimalik, samut selle hinda. Kiirtarne korral toimetatakse tellitud kaup kohale

hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Kui kaup selle tarneaja jooksul kohale ei jõua, siis maksame

kohaletoimetamise kulu teile tagasi.

3. Tasumine

3.1. Üldjuhul aktsepteerime järgmisi makseviise.

⎯ Internetpangas maksmine

⎯ Krediit-/deebetkaardiga maksmine

Tellimuse eest krediit- või deebetkaardiga (MasterCard, Visa) tasumisel tuleb teil sisestada

kaardi andmed. Kauba väljasaatmisel võetakse teie kreedit-/deebetkaardilt maha arvel esitatud

kogusumma, millest on eelnevalt maha arvestatud mis tahes allahindlused, kupongisoodustused

jms.

⎯ PayPal

Saate maksta otse oma PayPali konto kaudu. Kui esitate tellimuse, suunatakse teid PayPali

maksekeskkonda. Niipea kui maksekinnitus on meie PayPali kontole jõudnud, saadetakse tellitud

kaup välja ja toimetatakse kindlaksmääratud tarneaja jooksul teieni. Kauba väljasaatmisel

võetakse teie PayPali kontolt maha arvel esitatud kogusumma, millest on eelnevalt maha

arvestatud mis tahes allahindlused, kupongisoodustused jms.

⎯ Tasumine kauba kätesaamisel

Te saate tellitud kauba eest maksta ka selle kätesaamise ajal, tasudes arvel märgitud summa kas

sularahas või kaardimaksega. Kui otsustate kauba tagasi saata, tagastatakse raha teile

pangaülekandega.

Meil on õigus teatud makseviise mite aktsepteerida ja paluda tellijal kasutada meie soovitatud

muud makseviisi. Me aktsepteerime üksnes Euroopa Liidus asuvatelt pangakontodelt tehtavaid

makseid. Rahaülekande eest nõutav teenustasu tuleb maksta teil endal.

3.2. Krediitkaardiga maksmise korral võetakse teie kontolt raha alles siis, kui saadame teie tellitud

kauba teele.

3.3. Kui tasute ostu eest etemaksega, siis teavitatakse teid ostuhinna tasumise tähtajast enne, kui

kassas tellimuse esitate.



3.4. Kinnitate, et olete nõus saama arveid ja krediit ainult elektroonilisel teel.

4. Sooduskupongid ja nende kasutamine

4.1. Sooduskupongid on teatud kindlal ajavahemikul kehtvad kupongid, mida ei saa osta, vaid mida

jagatakse reklaamikampaaniate raames.

4.2. Sooduskuponge saab tellimuse esitamisel kasutada ainult ühe korra ja üksnes teatud kindlal

ajavahemikul. Mõne kaubamärgi toodetele ei pruugi soodustused laieneda. Sooduskuponge ei saa

kasutada kinkekaartde ostmiseks. Arvestage, et mõnd sooduskupongi saab kasutada üksnes siis, kui

teie ostusumma ületab teatud piiri.

4.3. Ostetava kauba väärtus peab olema vähemalt sama suur kui sooduskupongi väärtus. Kui

sooduskupongi väärtus ei kata kogu ostu väärtust, saab puudujääva summa tasuda meie pakutavat

makseviisi kasutades. Sooduskupongi väärtust ei maksta välja sularahas ja selle pealt ei arvestata

intressi. Sooduskupongiga makstud kauba tagastamisel ei hüvitata sooduskupongi väärtust rahas.

4.4. Sooduskuponge saab kasutada ainult tellimuse vormistamise ajal, s.t enne tellimisprotsessi

lõpetamist. Tagasiulatuvalt sooduskuponge kasutada ei saa. Sooduskuponge ei tohi anda

kolmandatele isikutele. Mitut sooduskupongi korraga ei saa kasutada, välja arvatud juhul, kui oleme

kokku leppinud teisit.

4.5. Kui kasutasite ostu eest tasumisel sooduskupongi ja seejärel tagastasite osa tellitud kaupa, nii et

teie tellimuse lõplik väärtus on väiksem kui sooduskupongi väärtus või sellega võrdne, siis on meil

õigus nõuda, et tasuksite endale jäetud kauba eest alghinna.

5. Kinkekaardid ja nende kasutamine

5.1. Kinkekaardid on vautšerid, mida saab osta. Neid saab kasutada üksnes Zalando kauba ja Zalando

partnerite kauba, mite uute kinkekaartde ostmiseks. Kui kinkekaardi väärtus ei kata kogu tellimuse

väärtust, saab puudujääva summa tasuda meie pakutavat makseviisi kasutades.

5.2. Kinkekaarte saab kasutada ainult tellimuse vormistamise ajal, s.t enne tellimisprotsessi

lõpetamist. Kinkekaardi väärtust ei maksta välja sularahas ja selle pealt ei arvestata intressi.

Kinkekaartde kasutamiseks logige end veebisaidil www.zalando.ee oma kontole sisse ja siduge need

oma kliendikontoga. Seal näete samut, kui palju on raha teie kliendikontol.

6. Seadusest tulenev taganemisõigus seoses Zalando kaupadega

Zalando kaupa ostes on teil seadusest tulenev taganemisõigus.

Kui otsustate kauba tagastada, siis soovitame teil esmajoones kasutada tagastussilt, mis on tellitud

kaubaga kaasas või mille saate välja trükkida oma kliendikonto lehelt. Kui teil ei ole võimalik printerit

kasutada, teil tekib tagastussildi allalaadimisega probleeme või vajate uut tagastussilt, siis pöörduge

meie klienditeeninduse poole (kontaktandmed on esitatud allpool). Aidake meil vältda tarbetuid

kulusid, kasutades kauba tagastamiseks alat tagastussilt.

Teave lepingust taganemise õiguse kohta

Teil on õigus sellest lepingust 14 päeva jooksul taganeda põhjust avaldamata. Taganemistähtaeg on

14 päeva ja seda hakatakse arvestama alates päevast, mil teie või teie määratud kolmas isik (kes ei

ole vedaja) on saanud tellimuse viimase eseme enda valdusse.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teil meid teavitada (Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243

Berlin; telefon: (0)8000049098  faks +49 (0)30 2759 4693; e-post aadresstuhistamine@zalando.ee)



oma otsusest lepingust taganeda, saates meile selle kohta üheselt mõistetava teate (näiteks

tavapost, faksi või e-post teel). Soovi korral võite kasutada lisatud taganemisavalduse vormi, kuid

see ole kohustuslik.

Võite täita ja esitada taganemisavalduse või muu üheselt mõistetava teate ka meie veebilehel oleva

kontaktvormi kaudu. Kui esitate oma taganemisavalduse arvutvõrgu kaudu, saadame teile selle

kätesaamise kohta põhjendamatu viivituseta kinnituse (näiteks e-post teel). Olete

taganemistähtajast kinni pidanud, kui saadate oma taganemisavalduse enne asjaomase tähtaja

lõppemist.

Lepingust taganemise tagajärjed

Lepingust taganemise korral oleme kohustatud tagastama teile saadud maksed, sealhulgas

kätetoimetamiskulud (välja arvatud mis tahes lisakulud, mis on tekkinud teie valitud

kätetoimetamisviisist, mis ei ole meie pakutud odavaim tavaline kätetoimetamisviis),

põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil saime teilt käesolevast

lepingust taganemise teate. Tagasimaksete tegemiseks kasutatakse sama makseviisi, mida kasutasite

algses tehingus, välja arvatud juhul, kui oleme teiega sõnaselgelt kokku leppinud teisit. Tagasimakse

tegemisega kaasnevat teenustasu te hüvitama ei pea. Me võime oodata tagasimakse tegemisega

seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendi, et olete kauba tagastanud,

olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Te olete kohustatud kogu tellitud kauba tagastama või meile üle andma põhjendamatu viivituseta,

kuid mite hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil andsite meile käesolevast lepingust

taganemisest teada.

Eespool nimetatud nõue on täidetud, kui tagastate kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu. Me

kanname tagasisaatmise kulud, tngimusel et te kasutate meie antud tagastussilt kauba saatmiseks

riigist, kuhu teile kaup tarnit, vastasel juhul tuleb tagasisaatmise kulud tasuda teil. Te olete

kohustatud hüvitama üksnes kauba väärtuse vähenemise, mis on tngitud sellest, et olete kaubaga

selle seisundit, omadusi ja toimimist uurides sobimatult ümber käinud.

Taganemisavalduse vorm

(Kui soovite lepingust taganeda, täitke palun allpool esitatud vorm ja saatke see meile.)

Saaja: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin; telefon: (0)8000049098 ; faks +49 (0)30 2759

4693; e-post aadress tuhistamine@zalando.ee

Käesolevaga taganen/taganeme (*)lepingust, millega on ostetud järgmine kaup (*)/:

— tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kätesaamise kuupäev (*) 

— kliendi nimi / klientde nimed

— kliendi aadress / klientde aadressid

— kliendi allkiri / klientde allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— kuupäev

(*) Mitevajalik maha tõmmata.



Taganemisõigust ei kohaldata lepingute puhul juhtudel, kui tegemist on suletud kauba tarnimisega,

mis ei ole hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlblik ning mis on pärast kohaletoimetamist

avatud.

Avalduse lõpp

7. Seadusest tulenev taganemisõigus seoses Zalando partneri kaupadega

Zalando partneri kaupa ostes on teil seadusest tulenev taganemisõigus.

Kui otsustate kauba tagastada, soovitame teil esmajoones kasutada tagastamissilt, mis on tellitud

kaubaga kaasas. Kui vajate uut tagastamissilt, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole

(kontaktandmed on esitatud allpool). Aidake meil vältda tarbetuid kulusid, kasutades kauba

tagastamiseks alat tagastamissilt.

Teave lepingust taganemise õiguse kohta

Teil on õigus sellest lepingust 14 päeva jooksul taganeda põhjust avaldamata. Taganemistähtaeg on

14 päeva ja seda hakatakse arvestama alates päevast, mil teie või teie määratud kolmas isik (kes ei

ole vedaja) on saanud tellimuse viimase eseme enda valdusse.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teil teavitada meid (Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243

Berliin; telefon: (0)8000049098;  faks +49 (0)30 2759 4693; e-post aadress tuhistamine@zalando.ee)

või asjaomast Zalando partnerit oma otsusest lepingust taganeda, saates selle kohta üheselt

mõistetava teate (näiteks tavapost, faksi või e-post teel). Soovi korral võite kasutada lisatud

taganemisavalduse vormi, kuid see ole kohustuslik. Olete taganemistähtajast kinni pidanud, kui

saadate oma taganemisavalduse enne asjaomase tähtaja lõppemist.

Lepingust taganemise tagajärjed

Lepingust taganemise korral oleme kohustatud tagastama teile saadud maksed, sealhulgas

kätetoimetamiskulud (välja arvatud mis tahes lisakulud, mis on tekkinud teie valitud

kätetoimetamisviisist, mis ei ole meie pakutud odavaim tavaline kätetoimetamisviis),

põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil saime või Zalando partner

sai teilt käesolevast lepingust taganemise teate. Tagasimaksete tegemiseks kasutatakse sama

makseviisi, mida kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui oleme teiega sõnaselgelt kokku

leppinud teisit. Tagasimakse tegemisega kaasnevat teenustasu te hüvitama ei pea. Me võime

oodata tagasimakse tegemisega seni, kuni oleme või kuni Zalando partner on teilt kauba tagasi

saanud või kuni olete esitanud tõendi, et olete kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb toimub

varem.

Te olete kohustatud kogu tellitud kauba tagastama või andma üle asjaomasele Zalando partnerile

põhjendamatu viivituseta, kuid mite hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil andsite meile

käesolevast lepingust taganemisest teada. Lingi Zalando partnerite kohta ja vastavad

kontaktandmed leiate iga toote veebilehelt. Partnerite kontaktandmed leiate ka PDF-failist

pealkirjaga „Teave taganemisõiguse kohta“, mis on lisatud teile saadetavale tellimuse kinnitusele.

Eespool nimetatud nõue on täidetud, kui tagastate kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu. Me

kanname tagasisaatmise kulud, tngimusel et te kasutate meie antud tagastussilt kauba saatmiseks

riigist, kuhu teile kaup tarnit, vastasel juhul tuleb tagasisaatmise kulud tasuda teil. Te olete

kohustatud hüvitama üksnes kauba väärtuse vähenemise, mis on tngitud sellest, et olete kaubaga

selle seisundit, omadusi ja toimimist uurides sobimatult ümber käinud.



Taganemisavalduse vorm

(Kui soovite lepingust taganeda, täitke palun allpool esitatud vorm ja saatke see meile.)

Saaja: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlin; telefon: (0)8000049098 ; faks +49 (0)30 2759

4693; e-post tuhistamine@zalando.ee).

Käesolevaga taganen/taganeme (*)lepingust, millega on ostetud järgmine kaup (*)/:

— tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kätesaamise kuupäev (*) 

— kliendi nimi / klientde nimed

— kliendi aadress / klientde aadressid

— kliendi allkiri / klientde allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— kuupäev

(*) Mitevajalik maha tõmmata.

Taganemisõigust ei kohaldata lepingute puhul juhtudel, kui tegemist on suletud kauba tarnimisega,

mis ei ole hügieenilistel põhjustel tagasisaatmiseks kõlblik ning mis on pärast kohaletoimetamist

avatud.

Avalduse lõpp

8. Võimalus tagastada kaup 30 päeva jooksul selle kätesaamisest

8.1. Ilma et see piiraks teie seadusjärgset taganemisõigust, pakume teile võimalust tagastada kaup

30 päeva jooksul alates selle kätesaamisest. See võimaldab teil, isegi pärast 14-päevase

taganemistähtaja lõppu (vt eespoolt „Teave taganemisõiguse kohta“), taganeda lepingust,

tagastades kauba meile või Zalando partnerile (kui tegemist on Zalando partneri kaubaga) 30 päeva

jooksul alates selle kätesaamisest (see tähtaeg hakkab kulgema kauba kätesaamisest teie poolt).

8.2. Kui tagastate Zalando kauba, saate kasutada tellimusega kaasas olevat tagastussilt või trükkida

see välja oma kliendikonto lehelt. Kui teil tekib tagastussildi allalaadimisega probleeme või teil ei ole

võimalik printerit kasutada, pöörduge palun meie klienditeeninduse poole.

8.3. Kui tagastate Zalando partneri kauba, saate kasutada tellimusega kaasas olevat tagastussilt. Iga

toote veebilehel on link Zalando partneri kontaktandmete kohta. Partnerite kontaktandmed leiate ka

PDF-failist pealkirjaga „Teave taganemisõiguse kohta“, mis on lisatud teile saadetavale tellimuse

kinnitusele.

8.4. Teie kaup loetakse 30 päeva jooksul tagastatuks, kui saadate selle nimetatud aja jooksul. Seda

tagastamisvõimalust saate kasutada ainult tngimusel, et olete kaupa kandnud / selga proovinud

üksnes nii, nagu teeksite seda poes, ning et kaup tagastatakse tervikuna selle algses seisundis,

tervena ja kahjustamata ning originaalpakendis. Kuni seadusest tuleneva taganemisõiguse

kasutamise tähtaja saabumiseni kohaldatakse üksnes seda õigust reguleerivaid õigusnorme.

Võimalus kaup tagastada ei piira teie seadusest tulenevat garantiõigust, mida saate endiselt ilma

piiranguteta kasutada. Kinkekaarte tagastada ei saa.

8.5. 30-päevast vabatahtlikku tagastamisõigust ei kohaldata lepingute puhul juhtudel, kui tegemist

on suletud kauba tarnimisega, mis on pärast kohaletoimetamist avatud ning mis ei ole hügieenilistel

põhjustel tagasisaatmiseks kõlblik



8.6. Kuni seadusest tuleneva taganemisõiguse tähtaja saabumiseni kohaldatakse üksnes punktdes 6

ja 7 esitatud tngimusi. Seadusest tulenevat garantiõigust 30-päevane vabatahtlik tagastamisõigus ei

mõjuta. 30-päevane vabatahtlik tagastamisõigus ei keht kinkekaartde ostmisel.

8.7. 30-päevane tagastamisõigus ei kohaldu süsiniku jalajälje kompenseerimise eest küsitavale

lisatasule, mille maksite juhul, kui märkisite tellimust vormistades, et soovite oma tellimusega

seotud süsiniku jalajälje rahaliselt hüvitada.

9. Tagasimaksed

Tagasimaksed tehakse automaatselt sellele arvelduskontole, mida te maksmiseks kasutasite.

Pangamaksete ja pangaülekandega etemaksete korral tehakse tagasimaksed sellele

arvelduskontole, millelt makse teht. Kui maksite PayPali või krediitkaardiga, siis kantakse raha tagasi

teie PayPali või krediitkaardi kontole. Kui tasusite oma ostu eest kinkekaardiga, siis lisame

asjakohase summa teie kinkekaardi kontole.

10. Klienditeenindus

Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.

11. Seadusest tulenev vastutus puudusega toote eest ja lisateave

11.1. Meie vastutust kaubal esinevate puuduste korral reguleerib seadus.

11.2. Veebilehel www.zalando.ee kätesaadavaks tehtud pakkumisi tohivad kasutada ainult

vähemalt 18-aastased isikud.

11.3. Igal kliendil on õigus omada korraga ainult üht Zalando kliendikontot. Meil on õigus

üleliigsed kontod kustutada.

11.4. Käeso levate lepingutngimustega on võimal ik tutvuda ka veebiaadress i l

www.zalando.ee/zalando-tngimused/  . Võite selle dokumendi ka välja trükkida või salvestada,

kasutades oma veebibrauseri tavapäraseid käsklusi (tavaliselt „Fail“ -> „Salvesta nimega“). Samut

saate selle dokumendi PDF-failina alla laadida ja arhiveerida, klõpsates seda linki  . PDF-faili avamiseks

läheb vaja programmi Adobe Reader, mille saate tasuta alla laadida aadressil www.adobe.de, või

muud sarnast PDF-faili lugejat.

11.5. Ühtlasi saate hõlpsast arhiveerida oma tellimuse üksikasjad, laadides alla siinsed tngimused ja

kasutades oma veebibrauseri asjaomaseid käsklusi, et salvestada tellimuse ülevaade, mida kuvatakse

veebipoest tellimise protseduuri viimasel lehel, või oodates ära tellimuse kinnituse, mille saadame

automaatselt pärast tellimuse esitamist teie määratud e-post aadressile. Tellimust kinnitav e-kiri

sisaldab nii teie tellimuse üksikasju kui ka meie tngimusi ning need saab meiliprogrammis hõlpsast

välja trükkida või salvestada. 

11.6. Zalando SE vastutab asja lepingutngimustele mitevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta

jooksul asja üleandmisest ostjale. Eeldatakse, et mis tahes puudus, mis ilmneb asjal kuue kuu jooksul

alates asja ostjale üleandmise päevast, oli olemas juba enne asja üleandmist, välja arvatud juhul, kui

see eeldus läheb vastuollu kauba või puuduse olemusega.

11.7. Kui Zalando SE lepingut ei täida, on kliendil õigus:

1) nõuda kohustuse täitmist;

2) keelduda oma kohustuse täitmisest;

https://mosaic03.ztat.net/seo/pdf/Estonia_T&C.pdf
https://www.zalando.ee/zalando-tingimused/
https://www.zalando.ee/faq/


3) nõuda kahju hüvitamist;

4) lepingust taganeda või leping üles öelda;

5) nõuda hinna alandamist;

6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Vaidluste lahendamine

12. Kaebuste korral võtke meiega ühendust kas e-post aadressil [*] või telefonil [*].

12.1. Kui klient ja Zalando ei suuda vaidlust lahendada kokkuleppe teel, saab klient kasutada

E u r o o p a L i i d u e l e k t r o o n i l i s t v a i d l u s t e l a h e n d a m i s e k e s k k o n d a

(htps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase). See veebileht

on olemas kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes ja selle kasutamine on tasuta. Kui klient esitab

kaebuse Euroopa Liidu elektroonilise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu, peavad klient ja

Zalando SE jõudma kokkuleppele vaidluste kohtuvälise lahendamise organi valikus.

Abi ja lisateabe saamiseks saab klient pöörduda Eest kohaliku nõustamiskeskuse poole (Endla 10a,

10122 Tallinn, consumer@consumer.ee, htps://consumer.ee/). 

12.2. Kliendil on õigus pöörduda ka asjaomase kohtu poole.
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