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PERUUTUSKÄYTÄNTÖ 
 

Peruuttamisoikeus 

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. 

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. 

Käyttääksesi peruutusoikeutta, teidän on ilmoitettava meille (Travian Games 

GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, 80807 München, Saksa, puh. +49 (0)89 

324915-0, fax +49 (0)89 324915-970, protest@traviangames.com) päätöksestänne 

peruuttaa sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esimerkiksi kirjepostilla, faksilla 

tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomakkeen mallia, 

mutta mallin käyttö ei ole pakollista. 

Noudattaaksesi peruutusoikeuden määräaikaa, riittää kun lähetät 

peruutusoikeuttasi koskevan ilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista. 

 
 

Irtisanoutumisen vaikutukset 

 

 
Jos irtisanoudut tästä sopimuksesta, hyvitämme sinulle kaikki sinulta saamamme 

maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta valitsemastasi muusta 

kuin halvimmasta tavallisesta toimitustarjouksesta koituvia kuluja, jonka sinulle 

teimme), ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 päivän sisällä siitä 

päivästä, jona meille ilmoitettiin päätöksestäsi irtisanoutua tästä sopimuksesta. 

Suoritamme palautuksen sillä maksuvälineellä, jota olette käyttänyt 

alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja 

joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu palautuksesta kustannuksia. 

 

PERUUTUSKÄYTÄNNÖN 

LOPPU 

 
 
 

 
Malliperuuttamislomake 

 
 

 

(Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake ainoastaan, jos haluatte käyttää 

peruuttamisoikeuttanne.) 

 
- Vastaanottaja: Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22, 80807 

München, Saksa, fax +49 (0)89 324915-970, protest@traviangames.com: 
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Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa 

tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden 

toimittamista/seuraavan palvelun suorittamista (*): 

 

 
- Tilauspäivä (*) / Vastaanottopäivä (*) 

 
- Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*) 

 

- Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*) 
 

- Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake 

täytetään paperimuodossa), 
 

- Päiväys 

 
(*) Tarpeeton yliviivataan. 

 

Erityishuomio: 

 
Peruutusoikeus lakkaa ennenaikaisesti sopimuksissa, joissa toimitettua digitaalista 

sisältöä ei ole tallennettu fyysiselle tietovälineelle, jos TRAVIAN on jo aloittanut 
sopimuksen täytäntöönpanon, kun Käyttäjä: 

 
1. on antanut nimenomaisen suostumuksensa sille, että TRAVIAN aloittaa 

sopimuksen täytäntöönpanon ennen peruutusajan päättymistä, ja 

2. on tiedostanut menettävänsä peruutusoikeutensa, antamalla 

suostumuksensa sopimuksen täytäntöönpanon aloittamiseen. 

3. TRAVIAN on tarjonnut Käyttäjälle saksan siviililain (BGB) Osion 312f 

mukaisen vahvistuksen. 

 
Käyttäjää neuvotaan kirjoittamaan käyttäjänimensä, pelitilin nimensä ja pelimaailmansa 

(tarvittaessa) peruuttamisilmoitussähköpostin otsikkorivillä. 

 


