Asiakashakemus

Ei mitään menetettävää –
paitsi ylimääräiset kilot!
Lue lisää osoitteessa guarantee.vi.com.

Faksaa numeroon +49 89 921 853 41

109,99 €

SHAPE
1,83 € ATERIAA KOHTI, KAKSI ATERIAA PÄIVÄSSÄ

96BV/99QV Automaattisen
toimituksen hinta (arvo 134,99 €)

FUEL
2,59 € ATERIAA KOHTI, KAKSI ATERIAA PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTISENA TOIMITUKSENA

SÄÄSTÄ 25 €

104BV/149QV Automaattisen
toimituksen hinta (arvo 208,99 €)

139,99 €

BOOST
2,99 € ATERIAA KOHTI, KAKSI ATERIAA PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTISENA TOIMITUKSENA

157BV/149QV Automaattisen
toimituksen hinta (arvo 224,99 €)

SÄÄSTÄ 69 €

179,99 €

AUTOMAATTISENA TOIMITUKSENA

SÄÄSTÄ 45 €

UUTUUS

HYÖDYT: Saat vitamiineja, kivennäisaineita, proteiinia ja kuitua nauttimalla yhden
pirtelön ja yhden kulhollisen Crunch-muroja päivässä | Edistää lihasmassan kasvua
ja ylläpitämistä | Pitää olon kylläisenä *Proteiini edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitämistä.

HYÖDYT: 60 kokonaista ateriaa! | Kaksi pirtelöä joka päivälle
vartalosi muokkaamiseen | Sisältää tuotenäytteitä Vi-Shape® Flavour
Mix-In -makuaineista.

*Säästö verrattuna sitoumuksettomaan myyntihintaan, kun tuote tilataan automaattisena toimituksena.
HINTA
MÄÄRÄ
MUUT TUOTTEET: TUOTTEEN NIMI

TOIMITUSKULUT

AUTOM.TOIM.

Balance Kit

54,99 €

□

Vi Crunch® Cereal -murot (12 annosta/pakkaus)

49,99 €

□

Vi Crunch® Cereal -murot (6 annospakkausta)

24,99 €

□

Vi Crunch® Fusions Tri-Berry Puffs -riisimurot (6 annosta)

6,99 €

□

Vi Crunch Granola -muromysli (6 annosta)

6,99 €

□

50 kokeilupakkausta, 250 QV

289,99 €

□

25 aloituspakkausta, 250 QV

289,99 €

□

Nutra-Cookie™-paketti, Chocolate Chip

39,99 €/paketti

□

Nutra-Cookie™-paketti, kaura-rusina

39,99 €/paketti

□

Vi Bites™ painonpudotukseen (2 makua / Fruit Frenzy ja Glorious Greens)

30,99 €, 2 makua

□

Vi Bites™ lihasmassan kasvattamiseen (2 makua / Chocolate Monkey ja Fiesta Nut)

30,99 €, 2 makua

□

Tilauksen summa
0,00 € — 59,99 €		 6,99 €
60,00 € — 99,99 € 		 12,99 €

ALV sisältyy kaikkiin hintoihin, toimitus- ja käsittelykulut veloitetaan erikseen.

KYLLÄ! LÄHETTÄKÄÄ AUTOMAATTINEN
TILAUKSENI
5.

12.

SEURAAVA PAKKAUS ILMAISEKSI

+

Sinä

ASIAKKAAT

Haasta kolme asiakasta ostamaan yksi Challenge -pakkaus, jonka
arvo on omaa pakkaustasi vastaava tai suurempi, niin saat seuraavan
pakkauksesi ilmaiseksi!
Toimitus - ja käsittelykulut lisätään. Sellaisia asiakkaita, jotka ovat itse oikeutettuja
ilmaiseen pakkaukseen, ei lasketa kolmen 3 FOR FREE - asiakkaasi joukkoon.

100,00 € — 249,99 € 		

17,99 €

250,00 € — 499,99 €

21,99 €

500,00 € — 699,99 € 		

24,99 €

700,00 € tai enemmän 		

26,99 €

+ ALV. Toimituskulujen arvonlisävero saattaa vaihdella ja riippuu tilaamistasi tuotteista.
Vi käyttää ALV-prosenttia, jota sovelletaan ostamiisi tuotteisiin, ja laskee tällä samalla
prosentilla toimituskulujen ALV:n.

Kun ostat Executive Promoter System- tai Star Promoter System -ohjelman,
automaattinen tilaus käsitellään ja toimitetaan valittuna päivänä seuraavasta
kuusta alkaen. Jos valittu päivämäärä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle,
tilaukset käsitellään viimeisenä automaattista toimitusta edeltävänä arkipäivänä.

19. päivä

HYÖDYT: 60 kokonaista ateriaa! | Kaksi pirtelöä joka päivälle vartalosi
muokkaamiseen | Kaksi pakettia Nutra-Cookie-pikkuleipiä (makuina Chocolate Chip
ja Oatmeal Raisin) | Sisältää tuotenäytteitä Vi-Shape® Flavour Mix-In -makuaineista

Pudottamalla 5 kiloa lahjoitat 90 päivän ravitsevat ateriat, välipalat
ja juomat PROJECT 10 -hyväntekeväisyyteen.
Lue lisää: project10.vi.com
Vi suosittelee, että painonpudotuksen tavoitemäärä on enintään noin 1 kg (2 lb) viikkoa
kohden.
Vi-tuotteilla voidaan ainoastaan täydentää tasapainoista ruokavaliota ja säännöllistä liikuntaa,
ei korvata niitä. Mikäli sinulla on jokin terveysongelma, keskustele lääkärisi kanssa.

HENKILÖTIEDOT
Sukunimi:

Suosittelijan Vi ID -tunnus:
Sukunimi: 		
Syntymäaika:

Etunimi:

LASKUTUSTIEDOT:

Etunimi:
/

Sukupuoli: ▢ Mies ▢ Nainen

/

Yrityksen nimi*:
Matkapuhelin:

myös kansainvälinen suuntanumero

myös kansainvälinen suuntanumero

Luottokortissa oleva nimi:
Luottokortin numero:

*Jos tilaukset tehdään oikeushenkilönä, täytä yritysten rekisteröitymislomake ja lähetä se meille (pakollinen).

Kotipuhelin:

Jos maksat suoraveloituksella, täytä SEPA-suoraveloitusvaltakirja.

Viimeinen voimassaolopäivä:
Korttityyppi:

Sähköpostiosoite:

▢ Visa

/

/

▢ MasterCard

Turvakoodi:
▢ American Express

Kortinhaltijan allekirjoitus:

Toimitus-/postiosoite:

Valtuutan Vi:n veloittamaan ilmoitetun summan tililtäni. Sitoudun maksamaan tämän summan kyseisin kortin käyttöä koskevan sopimuksen mukaisesti.
Ymmärrän, että Vi lisää tilaukseni summaan toimitus- ja käsittelykulut sekä niihin liittyvän ALV:n

Laskutusosoite:
Postinumero:

Kaupunki:

Maa:
Postinumero:

Näissä ehdoissa:
”Vi” tarkoittaa yhtiötä Vi Germany GmbH, joka sijaitsee osoitteessa Leopoldstraße 256, 80807 München, Saksa.
Tilaukset edellyttävät hyväksyntää ja tuotteiden saatavuutta. Vi takaa, että kaikki tuotteet toimitetaan asiakkaille tilauslomakkeessa ilmoitettuun
osoitteeseen 30 päivän kuluessa tilauslomakkeen vastaanottamisesta. Jos tuotteita ei toimiteta ilmoitettuna aikana tai jos et ole tyytyväinen niiden
laatuun, sinulla on muista oikeuksista ja oikeussuojakeinoista riippumaton oikeus kulujen hyvitykseen. Sinulla on oikeus perua sopimusvelvoitteesi
ehtojen kohdan 7 mukaisesti.
Allekirjoittamalla hyväksyt Vi:n ehdot, mukaan lukien henkilötietojesi keräämisen, käsittelyn ja käytön tietosuojakäytännön mukaisella tavalla. Vi kerää ja
säilyttää tietoja asiakastoiminnastasi ja yhdistää nämä tiedot niihin tietoihin, jotka luovutat meille tämän sopimuksen yhteydessä (mukaan luettuina mm.
nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi ja syntymäaikasi).

Kaupunki:

Maa:

Vi käyttää kerättyjä tietoja demografisiin ja tilastollisiin analyyseihin sekä mainonta- ja markkinatutkimustarkoituksiin; Vi ei luovuta tietojasi itsenäisille
mainostajille.
Vi:llä on oikeus luovuttaa henkilötietojasi Vi-ryhmään kuuluville yrityksille, erityisesti ViSalus, Inc:lle, jonka pääkonttorit sijaitsevat Yhdysvaltain Troyssa
Michiganissa ja Los Angelesissa Kaliforniassa.
Takaamme henkilötietojesi turvallisuuden toimitiloissamme, kunnioitamme yksityisyyden suojaasi ja tiedostamme, kuinka tärkeää henkilötietojesi
suojeleminen on.

Asiakkaan allekirjoitus: X

FI
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Käyttöehdot
Faksaa numeroon +49 89 921 853 41

ASIAKAS
Lue nämä yleiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”) huolellisesti ennen tuotteiden tilaamista Vi:n ylläpitämältä ja/tai tarjoamalta
sivustolta (mukaan lukien promoottoreiden sivustot, jäljempänä yhteisesti ”Verkkosivut”). Suosittelemme, että tulostat
nämä Käyttöehdot tai tallennat ne erilliselle tallennuslaitteelle.
Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin, joita teet asiakkaana Verkkosivuilla tai tällä lomakkeella tarjottavien tuotteiden
ostamiseksi.

ja niiden hinta on enintään 40 euroa tai jos et ole vielä maksanut sovittua osamaksua peruutushetkellä, kun on kyse
kalliimmista tuotteista.
Muussa tapauksessa palauttaminen on sinulle maksutonta. Muut kuin toimitusvalmiiksi pakatut tuotteet noudetaan luotasi.
Takaisinmaksu tapahtuu 30 päivän kuluessa. Takaisinmaksuaika alkaa sinun osaltasi siitä, kun lähetät peruutuksen tai
palautat tuotteen, ja meidän osaltamme näiden vastaanottamisesta.
Peruutusohjeiden loppu

1. VERKKOSIVUILTA TEHTÄVIEN TILAUSTEN VAATIMUKSET

8. PALAUTUSKÄYTÄNTÖ

Sinun tulee olla vähintään 18-vuotias voidaksesi tilata tuotteita Verkkosivuilta.

Vi:n palautuskäytäntö (mukaan lukien 90 päivän rahat takaisin -takuu, ”palautuskäytäntö”) ei vaikuta laillisiin oikeuksiisi,
joita sinulla on kuluttajana (esimerkiksi lakimääräinen peruutus- ja takuuoikeus). Tässä palautuskäytännössä sinulle
määritetyt edut täydentävät kyseisiä laillisia oikeuksiasi.

2. TUOTTEIDEN MYYJÄ
Tuotteiden myyjänä toimii Vi Germany GmbH (”Vi”, ”me”, ”meidän”, ”meille”, ”meillä”), osoite c/o Leopoldstraße 256,
80807 München, Saksa, tuomioistuimen ylläpitämän kaupparekisterin rekisterinumero HRB 95656, toimitusjohtajat Ryan
Blair, Todd Goergen ja John Tolmie, ALV-numero DE292108491, jos asut Suomessa tuotteiden ostohetkellä.
Puhelinnumero 00800 2639 2984, sähköposti finlandinfo@vi.com.

Vi takaa tuotteidensa laadun ja hyväksyy tuotteiden palauttamisen, mikäli asiakas ei ole niihin tyytyväinen.
Tuotepalautuksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:
1. Jos tuote on vahingoittunut kuljetuksen aikana, se vaihdetaan toiseen samanlaiseen tuotteeseen.

3. TILAUKSESI

2. Tuote voidaan palauttaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimituksesta. Hinta hyvitetään täysimääräisenä postija käsittelykulujen sekä alla määritettyjen uudelleenvarastointikulujen vähentämisen jälkeen.

Voit tehdä Verkkosivujen kautta tavallisia tilauksia sekä automaattisesti toimitettavia tilauksia (”automaattinen tilaus”). Jos
Käyttöehdoissa ei toisin määritetä, käsite ”tilaus” viittaa sekä tavallisiin että automaattisiin tilauksiin.

3. Jos myyntikelpoinen tuote palautetaan yli viidentoista (15) päivän kuluttua mutta viimeistään kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa toimituspäivästä, sen hinta hyvitetään 10 prosentin uudelleenvarastointikulujen vähentämisen jälkeen.

3.1 Tavalliset tilaukset. Ennen tavallisen tilauksen tekemistä sinulla on mahdollisuus tarkastella ja muokata tilauksesi
tietoja. Kun teet tavallisen tilauksen, tallennamme tilauksesi tiedot.

4. Jos myyntikelpoinen tuote palautetaan yli kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua toimituspäivästä, siitä hyvitetään
summa, jolla on mahdollista lunastaa muita Vi-tuotteita. Summasta vähennetään 10 prosentin uudelleenvarastointikulut.

Tilatessasi tuotteen Verkkosivuilta tavallisella tilauksella lähetämme sinulle kertaluonteisen sähköpostiviestin, jossa
vahvistamme tilauksesi vastaanottamisen sekä kertaamme tilauksesi tiedot (”vahvistusviesti”). Suosittelemme, että
tulostat tämän vahvistusviestin tai tallennat sen erilliselle tallennuslaitteelle. Vahvistusviestin lähettämisen myötä sinun ja
Vi:n välille syntyy sitova ostosopimus.

5. Mikäli lähetykset palautuvat lähettäjälle epäonnistuneiden lähetysyritysten jälkeen (kolme (3) lähetysyritystä, asiakas
on muuttanut toiseen osoitteeseen tai antanut puutteelliset/virheelliset osoitetiedot), asiakkaalta voidaan veloittaa
ylimääräinen lähetys- ja käsittelymaksu, jos tuotteet lähetetään hänelle uudelleen.

Pidätämme oikeuden lopettaa asiakkaan automaattiset tilaukset yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Avoinna lauantaisin myös klo

4. HINNAT JA MAKSAMINEN

15.00–23.00

8.1 90 PÄIVÄN RAHAT TAKAISIN -TAKUU:
3.2 Automaattiset tilaukset. Voit halutessasi valita, että Verkkosivuilla tarjottavat tuotteet toimitetaan sinulle
automaattisesti kuukausittain (”automaattinen tilaus”). Kun teet automaattisen tilauksen, annat suostumuksesi valitsemiesi Tämä takuu koskee asiakkaita, jotka
tuotteiden toimittamiseen sinulle kuukausittain joko (i) tilausvaiheessa määrittämänäsi automaattisen tilauksen
• ostavat Challenge Kitin ja käyttävät tuotteita suosituksen mukaisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan
toimituspäivänä (”automaattisen tilauksen toimituspäivä”) tai (ii) aikaisintaan kolme (3) työpäivää ennen automaattisen
tilauksen toimituspäivää, mikäli automaattisen tilauksen toimituspäivä osuu viikonlopulle tai juhlapyhään. Huomioi, että
• julkaisevat haastetavoitteensa osoitteessa challenge.com (edellyttää ennakkoilmoitusta sekä Challenge-haasteen
lähetämme tuotteet sinulle automaattisen tilauksen toimituspäivänä ja että tuotteet saapuvat sinulle tämän päivän jälkeen.
ehtojen hyväksymistä)
Ennen automaattisen tilauksen tekemistä sinulla on mahdollisuus tarkastella ja muokata tilauksesi tietoja. Kun teet
•
eivät ole tyytyväisiä haastetuloksiinsa edellisten vaiheiden suorittamisen jälkeen ja ilmoittavat meille siitä kymmenen
automaattisen tilauksen, tilauksesi tiedot jäävät haltuumme.
(10) päivän kuluessa Challenge-haasteen loppumisesta numeroon 00800 2639 2984.
Lähetämme sinulle tämän jälkeen sähköpostitse vahvistusviestin, jossa vahvistamme, että olemme vastaanottaneet
8.2 PALAUTUSPROSESSI
automaattisen tilauksesi. Vahvistusviestin lähettämisen myötä välillemme syntyy laillisesti sitova myyntisopimus
ensimmäisestä tuotteesta sekä laillisesti sitova sopimus sinulle tehtävistä automaattisista toimituksista. Tätä seuraavien
Jotta palautukset voidaan käsitellä palautuskäytännön mukaisesti, niille vaaditaan palautusnumero. Asiakkaan tai VIPtuotteiden toimittamisen myötä sinun ja Vi:n välille syntyy myyntisopimus, joka kattaa tuotteen ensimmäisen toimituksen
asiakkaan on otettava yhteyttä Vi:hin palautusnumeron saamiseksi. Ilman tätä numeroa palautusta ei voida käsitellä.
jälkeen tapahtuvat toistuvat toimitukset.
Vi:n lähettämä lasku on liitettävä mukaan palautukseen. Mikäli palautuksesta puuttuu palautusnumero, tiedot tallennetaan
Tilauksille ei ole vähimmäisvaatimusta. Voit muuttaa automaattisia tilauksiasi sähköpostitse tai soittamalla Vi:n
ja asiakkaan tai VIP-asiakkaan on otettava yhteyttä Vi:hin puhelimitse lisätietojen antamiseksi palautuksen syystä.
asiakaspalveluun. Tilauksia koskevat muutokset on toimitettava Vi:n tietoon vähintään kaksi (2) kalenteripäivää ennen
automaattisen tilauksen toimituspäivää myös siinä tapauksessa, että automaattisen tilauksen toimituspäivä osuu
Rahoja ei palauteta, mikäli Vi ei ole hyväksynyt palautusta ennalta.
viikonlopulle tai juhlapyhään. Tätä myöhemmin tehtävät tilausmuutokset huomioidaan vasta seuraavassa kuussa.
8.3 MAKSUTON ASIAKASPALVELUNUMERO:
Voit peruuttaa automaattiset tilauksesi ja automaattisista toimituksista tehdyn sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla
siitä kaksi (2) kalenteripäivää ennen seuraavan automaattisen tilauksen toimituspäivää. Irtisanominen tehdään soittamalla 00800 2639 2984 (BODYBYVI)
Vi:n asiakaspalveluun tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen finlandinfo@vi.com. Tätä myöhemmin tehtävät
Maanantaista klo 6.00 lauantaihin klo 6.00
irtisanomiset astuvat voimaan vasta seuraavassa kuussa.

Kaikki hinnat ilmoitetaan Verkkosivuilla euroina. Kaikkiin hintoihin sisältyy lakimääräinen arvonlisävero.

9. OMISTUSOIKEUDEN PIDÄTTÄMINEN

Tarjoamme seuraavia maksuvaihtoehtoja:

Vi:n toimittamat tuotteet pysyvät Vi:n omaisuutena, kunnes ne on maksettu.

– Luottokortti (Visa, MasterCard, American Express, Diner’s Club). Jos maksat ostoksesi luottokortilla, summa veloitetaan
luottokortiltasi välittömästi. Automaattisen tilauksen summa veloitetaan luottokortiltasi kuukausittain automaattisen
tilauksen toimituspäivänä. Jos automaattisen tilauksen toimituspäivä osuu viikonlopulle tai juhlapyhään, summa veloitetaan
luottokortiltasi aikaisintaan kolme (3) työpäivää ennen automaattisen tilauksen toimituspäivää.

10. PUUTTEET

5. TOIMITUS

11. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET

Saat lisätietoja saatavilla olevista toimitustavoista ja toimituskuluista klikkaamalla tästä.

Näiden Käyttöehtojen ajankohtainen versio on luettavissa Verkkosivuilta, ja niiden voimaantulopäivä ilmoitetaan
näytön yläreunassa. Pidätämme oikeuden muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa. Automaattisten tilausten osalta
Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan seuraavien edellytysten täytyttyä: Sinulle tiedotetaan kaikista Käyttöehtojen
muutoksista sähköpostitse. Jos et ilmoita vastustavasi muuttuneita Käyttöehtoja neljän (4) viikon kuluessa tiedonannon
vastaanottamisesta, sinun katsotaan hyväksyneen muuttuneet Käyttöehdot. Tiedonannossa todetaan, että sinun katsotaan
hyväksyneen muutokset, mikäli et ilmoita vastustavasi niitä neljän (4) viikon kuluessa tiedonannon vastaanottamisesta. Jos
vastustat muutoksia, meillä on oikeus peruuttaa automaattiset tilauksesi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitamme tilauksia vain Saksaan ja Itävaltaan.
6. TUOTTEIDEN SAATAVUUS JA TILAUSTEN KÄSITTELY
Huomioi, ettemme voi taata tiettyjä lähetys- tai toimitusaikoja. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse, mikäli jokin tilaamistasi
tuotteista on väliaikaisesti loppunut. Jos olet tilannut useamman tuotteen ja jokin näistä tuotteista on tilapäisesti loppunut,
toimitamme sinulle varastossa olevat tuotteet. Kun tuotetta on jälleen varastossa, toimitamme sen sinulle välittömästi
ilman lisäkustannuksia. Jos et halua meidän toimittavan kyseistä tuotetta sinulle, voit peruuttaa tilauksesi soittamalla
maksuttomaan asiakaspalvelunumeroomme 00800 2639 2984. Jos peruutat tilauksesi, tuotteen summaa ei veloiteta
luottokortiltasi/pankkitililtäsi.

Mikäli tuotteissa ilmenee puutteita, niihin noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Mikäli tuotteella on erillinen
valmistajan takuu, kyseinen takuutodistus toimitetaan sinulle yhdessä tuotteen kanssa. Valmistajan takuun perusteella
tehtävät takuuvaatimukset eivät vaikuta voimassa olevan lainsäädännön soveltamiseen.

12. SOVELLETTAVA LAKI
Näihin Käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja. Niihin ei sovelleta YK:n kansainvälistä
kauppalakia (CISG).

Mikäli tuote poistuu valikoimastamme poikkeuksellisesti kokonaan, ilmoitamme sinulle siitä sähköpostitse ja hyvitämme
maksamasi summan.

13. TIETOSUOJA

7. PERUUTUSOHJEET JA TUOTEPALAUTUSTEN KUSTANNUKSET

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen ensimmäisen sivun hyväksyt, että Vi kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietojasi tämän
sopimuksen yhteydessä:

Peruutusohjeet•Voit peruuttaa sopimuksesi syytä ilmoittamatta kirjallisesti (esim. kirjeitse, faksilla, sähköpostitse)
14 päivän kuluessa tai palauttamalla tuotteet, jos ne toimitettiin sinulle ennen peruutusajan päättymistä. Peruutusaika
alkaa näiden ohjeiden kirjallisesta vastaanottamisesta muttei kuitenkaan ennen tuotteiden vastaanottamista (tai, kun
kyseessä ovat vastaavien tuotteiden toistuvat toimitukset, ennen ensimmäisen osatoimituksen vastaanottamista) eikä
ennen kuin olemme täyttäneet tiedottamisvelvollisuutemme Saksan siviililakikirjan johdantolain (Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB) 246. artiklan 2. pykälän ja 1. pykälän 1. ja 2. kappaleen mukaisesti sekä Saksan
siviililakikirjan (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) pykälän 312 g 1. kappaleen 1. lauseen ja EGBGB:n 246. artiklan 3. pykälän
mukaiset velvollisuutemme.
Peruutusaikaa katsotaan noudatetun, kun peruutus tehdään tai tuotteet palautetaan hyvissä ajoin. Peruutus on tehtävä
seuraavaan osoitteeseen:
Suomessa asuvat asiakkaat:

• Vi kerää ja tallentaa tietoja ostotapahtumistasi ja liittää ne niihin tietoihin, jotka annat tilauspyyntöä tehdessäsi
(mukaan lukien muttei yksinomaan nimesi, sähköpostiosoitteesi, postiosoitteesi ja syntymäaikasi).
• Vi käyttää keräämäänsä tietoa väestö- ja tilastotieteelliseen analysointiin sekä markkinointi- ja
markkinatutkimustarkoituksiin.
• Vi:llä on oikeus luovuttaa henkilötietosi Vi:n tytäryhtiöille, esimerkiksi yhdysvaltalaiselle ViSalus, Inc. -yhtiölle, jonka
toimipaikat sijaitsevat Troyssa Michiganissa sekä Los Angelesissa Kaliforniassa. Vi voi myös luovuttaa henkilötietojasi
omia tarkoituksiaan varten ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalain mukaisesti. Vi ei luovuta henkilötietojasi
muille kolmansille osapuolille etenkään markkinointitarkoitukseen.
Takaamme henkilötietojesi turvallisen käsittelyn kaikissa toimipaikoissamme ja varjelemme yksityisyyttäsi.

Vi Germany GmbH
c/o Leopoldstraße 256, 80807 München, Germany
finlandinfo@vi.com
Peruutuksen seuraukset
Peruutuksen astuttua voimaan osapuolten vastaanottamat maksut ja edut (esim. korot) palautetaan. Jos tämä ei ole
osaltasi mahdollista (esim. käyttöedut) tai palautus on mahdollista ainoastaan osittain, olet velvollinen korvaamaan
menetetyn arvon.
Korvausvelvollisuus koskee kuitenkin ainoastaan tuotteen kunnon mahdollista heikkenemistä sekä saamiasi etuja,
mikäli tuotteen kunnon heikkeneminen johtuu sellaisesta käsittelystä, jota ei voida katsoa tuotteen ominaisuuksien ja
toimintojen normaaliksi kokeilemiseksi. ”Tuotteen ominaisuuksien ja toimintojen kokeileminen” tarkoittaa sellaista tuotteen
kokeilemista ja arviointia, joka olisi mahdollista myymälässä. Toimitusvalmiiksi pakatut tuotteet palautetaan meidän
vastuullamme. Sinun on maksettava normaalit palautuslähetyksen kulut, mikäli palautetut tuotteet vastaavat tilaustasi
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