
Üld- ja ostutingimused 

Üldtingimused:  

Meie Veebipoes müüdavate toodete pildid on reaalsed ning kogu kaup on kohe 
olemas. Kõiki Styled kollektsiooni kuuluvaid tooteid disainitakse ja valmistatakse 
Eestis. Toote tunneb ära toote juurde lisatud märkega “Designed by Styled”. Styled 
kollektsiooni valmistame ise algusest lõpuni ja tooted on saadaval ainult meie e -
poes.  Rõivaid on valmistatud piiratud koguses ning ei ole mõeldud masstoodanguks.  

• Müügitingimused kehtivad www.Styledcollection.ee kaupade ostmisel.  
• Meie E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes, hindadele lisandub 

tasu kauba kättetoimetamise eest.  
• Omniva 4€, Itella Smartpost 2,50€, Itella Smartpost Soome 10€, 

International Shipping 12,99€. 
• Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on 

muudetud hindu pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest 
tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse 
hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe 
kompenseerimist. 

Tellimuse vormistamine: 

• Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.  
• Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv 

kauba kohaletoimetamise viis.  
• Tellimuste eest saab tasuda arve alusel pangaülekandega, SWEDBANK ja 

SEB pangalingiga. 
• Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või 

muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning 
tagastatakse tasutud summa viivitamata.  

• Tellimuse kinnitus vajaliku makseinfoga saadetakse teile e-mailile. 

Tellimused käsitletakse E-R ajavahemikul 9:00 – 17:00. 

Tarnetingimused: 

• Pärast müügitingimuste jõustumist komplekteerib E-pood tellimuse 1-5 
tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle 
logistikafirmale. 

• Kättetoimetamise aeg 1-3 päeva. 
• Tarneaeg võib pikeneda 2-3 päeva, kui tegemist on STYLED COLLECTION 

tootega. Tarneaja pikenemisest teavitatakse Ostjat viivitamata.   
• Kui toode pole ette õmmeldud, läheb see peale tellimuse esitamist ja 

tasumist koheselt õmblemisse. 

Tagastamistingimused: 



Lepingust taganemine 

• Ostja võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust 
avaldamata 14 päeva jooksul. 

• Juhul kui Ostja teatab tagastussoovist 14 päeva hiljem peale kauba kätte 
saamist, ei kohustu Styled OÜ enam kaupa tagasi ostma. 

• Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab tarbija kauba 
kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa 
kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises 
veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, 
peaks tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks 
tavapäraselt seda teha poes. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud 
olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või 
Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Müüja 
endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei 
ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus 
tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud 
situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi 
hinnangut. 

• Summa tagastatud kauba eest ja seal hulgas kauba kättetoimetamise kulud 
kannab Müüja Ostja kontole taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale 
viivitamata, kuid mitte  hiljem kui 14 päeva möödumisel. 

• Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab Ostja kauba tagastamise kulud. 
• Ostjal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral 

tugineda seaduses sätestatud õiguskaitse vahenditele (VÕS § 101 lg 1);  
• Taganemiseavalduse tüüpvorm on saadaval järgneval 

leheküljel: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41
_lisa1.pdf 

• Tagastamise õigus laieneb ainult kaubale, mis on soetatud sidevahendi 
vahendusel. 

NB! E-poest ostetud kaupadele kehtib tarbijale 14-päevane tagastusõigus, 
mis ei laiene juriidilisele isikule ega ettevõtetele.  Samuti ei kuulu 
tagastamisele eritellimusena vastavalt Kliendi mõõtude järgi õmmeldud 
tooted. 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine:  

• Meie e-pood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, 
telefoninumber, aadress, e-maili 
aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale 
saatmiseks. 

• Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele 
selleks, et kohale toimetada kaupa. 

• Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile 
ainult juhul, kui 
ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning 
andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf


• Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja 
uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi 
sisaldava e-kirjas toodud juhiseid. 

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Styled 
OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid 
reguleerivatest teistest aktidest.  
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad 
pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu 
lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Styled OÜ’l õigus pöörduda 
oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.  

Vara E-poe veebilehel ja Facebook fännilehel on Müüja omand ja kaitstud 
autoriõiguse seadusega.  Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, 
kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil 
kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.  

Ettevõtte kontaktandmed: 

Reg. nr 12938088 

E-post: info@styledcollection.ee  

Kontakttelefon: +372 568 191 60  

 


