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IHSC Verkkokaupan toimitusehdot ja tilauksen maksaminen 
IH Sport & Consulting (y-tunnus 2643414-9) myy verkkokaupasta tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille 
Suomen alueella. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. IH Sport & Consulting pidättää oikeuden hintojen ja 
toimituskulujen muutoksiin. 
Maksaminen 
Maksaminen tapahtuu ostamisen yhteydessä pankkisiirtona. Mikäli asiakas noutaa ostamansa tuotteet Oulun 
varastolta maksaminen joko ennalta pankkisiirtona, käteismaksuna tai korttimaksuna (myös luottokortit) tavaran 
noudon yhteydessä. 
Toimitustavat 
Käytämme lähetysten toimittamiseen Suomen Postia. Tuotteet lähetetään välittömästi kun maksu havaittu 
saapuneeksi. 
Toimituskulut 
Toimitus kirjeenä tai nouto postista 8,50€. Voit myös noutaa tilaamasi tuotteet Oulun varastosta, tällöin ei ole 
toimituskuluja. 
Toimitusaika 
Tilaukset pyritään toimittamaan postiin välittömästi maksun tapahtumisen jälkeen. Pyrimme poistamaan 
väliaikaisesti loppuneet tuotteet verkkokaupasta, mutta jos jokin tilaamasi tuote on loppu, ilmoitamme tästä 
välittömästi ja kerromme arvioidun toimitusajan Lähetämme halutessasi koko tilauksen heti puuttuvan tuotteen 
saatuamme. Tilaukset pyritään toimittamaan täydellisinä. Mikäli jokin tuote on pitempiaikaisesti loppu ja emme 
pysty saamaan sitä kohtuuajan kuluessa lisää, niin tilaus voidaan toimittaa osissa. 
Viallisen tai väärän koon vaihto ja palautus 
Kaikista palautuksista on aina sovittava kauppiaan kanssa etukäteen. Reklamointiaika tuotteen noudosta on 14 
päivää. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostilla osoitteesta info@ihsc.fi,. Viallinen tuote vaihdetaan ainoastaan 
uuteen samanalaiseen nimikkeeseen. Kauppias ei korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja, ellei palautuksesta 
ole ensin sovittu kauppiaan kanssa. 
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Huomaathan että uinnissa käytettäviä kisapukuja (esimerkiksi Arenan Carbon Flex ja Powerskin Carbon Pro puvut) 
ei voida palauttaa tai vaihtaa mikäli näitä on sovitettu päälle tai puvuissa mukana olevat tuotemerkinnät on 
poistettu. Ole siis huolellinen näitä tilattaessa. 
Toimituksessa rikkoutuneet lähetykset 
Valitettavasti posti huolellisesta pakkaamisesta huolimatta ei aina onnistu kuljettamaan paketteja ehjänä perille. 
Tämän takia on hyvä jo lähetystä noudettaessa tarkistaa paketin kunto ja mahdolliset vauriot paketissa. Mikäli 
lähetys on vaurioitunut postin kuljetuksessa, tee HETI vahinkoilmoitus postikonttoriisi. Ota myös yhteys 
kauppiaaseen, niin sovimme uuden tuotteen toimituksesta. Kaikkiin tilauksiin pätee kuluttajasuojalain mukainen 
seitsemän päivän palautusoikeus avaamattomille pakkauksille. 
 
Yhteystiedot 
Kaikissa tilauksiin liittyvissä asioissa tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta info@ihsc.fi. 


