
 

 

Kotimaisten korujen joulukauppa, ehdot Myyjille 

Näitä myyjäehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) noudatetaan Kotimaisten korujen joulukaupassa Jules & 
Beryl Oy:n (Y-tunnus 3112253-7, jäljempänä ”Jules & Beryl”) ja myyjäksi rekisteröityneen tuotteiden 
myyjän (”Myyjä”) välillä. ”Asiakkailla” tarkoitetaan henkilöitä tai tahoja, jotka suorittavan ostoksen 
Palvelussa. ”Palvelulla” tarkoitetaan Kotimaisten korujen joulukauppaa, joka toimii 
verkkokauppapaikkana, jossa Myyjät ilmoittavat tuotteitaan ja Asiakkaat voivat ostaa Tuotteita 
Myyjiltä Palvelun kautta.  Jules & Berylin Palvelujen käyttö edellyttää, että Myyjä hyväksyy ja 
noudattaa näitä Ehtoja. Sopimus tulee voimaan Myyjän hyväksyessä nämä Ehdot rekisteröityessään 
Myyjäksi Palveluun. Samalla Myyjä hyväksyy tietosuojaselosteen.  

Myyjän tulee olla korumuotoilija, kultaseppä, korusuunnittelija tai muu alan ammattilainen, joka 
tarjoaa kultasepänkulttuurin silmin Suomessa valmistettuja koruja. Myyjällä on oikeus myydä vain 
oman tuotemerkkinsä tai brändinsä tuotteita. Myyjän tulee toimia ammattimaisesti alalla ja omata Y-
tunnus. NY-yrityksien tulee olla rekisteröityneitä Nuori Yrittäjyys ry:n rekisteriin sekä merkitä 
nimeensä selkeästi NY. Jules & Berylillä on oikein poistaa myyjä palvelusta, mikäli Myyjä ei vastaa 
Myyjille asetettuja kriteerejä.  

 
Myyjän velvollisuudet ja Palvelun käyttö 
Jules & Beryl toimii Palvelussa kauppapaikan ylläpitäjänä ja huolehtii Myyjän puolesta tilauksen ja 
maksun vastaanottamisesta Asiakkaalta.  

Juridinen kauppasuhde syntyy Asiakkaan ja Myyjän välille. Jules & Beryl ei ole kaupan osapuoli. 
Myyjä vastaa itse yrityksensä asiakaspalvelusta, yhteydenotoista, myyjäsivun informaatiosta sekä 
kirjallisten ja suullisten reklamaatioiden vastaanottamisesta ja hoidosta. 

Jules & Beryl tarjoaa Myyjälle Palvelussa oman kauppiassivun, jonka kautta Myyjä voi myydä 
tuotteitaan. Myyjä vastaa itse Tuotteiden syöttämisestä palveluun. Myyjällä on oikeus päättää 
Palvelussa myymiensä Tuotteiden hinnat. Myyjän Asiakkaille ilmoittaman hinnan tulee sisältää 
Myyjän käyttämä arvonlisäveroprosentti. Tuotteen yhteydessä Myyjän tulee ilmoittaa Tuotteen 
hinta, kuvaus, toimituskulut, arvioitu tilauksen käsittelyaika sekä mahdolliset tilauksen ja 
toimituksen erikoisehdot.  

Tuotteiden yhteydessä tallennettava materiaali ei saa olla loukkaavaa tai sopimatonta, ja Myyjällä 
tulee olla materiaalin, kuten kuvien käyttöön, oikeudet. Jules & Berylillä on oikeus käyttää Myyjän 
palveluun toimittamaa aineistoa Palvelun markkinoinnissa.  

Myyjä saa käyttöönsä Asiakkaan tietoja, kuten yhteystiedot, tilauksen toimittamista varten. Myyjä 
sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä niitä koskevia lakeja ja määräyksiä.  

Asiakas ostaa haluamansa tuotteet Palvelun kautta ja maksamalla Tuotteet Palvelun 
verkkomaksuvälittäjän kautta. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana 
toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.  

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 
Innova 2 
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 

https://www.julesandberyl.fi/tietosuojaseloste/


 
Puhelin: 020 718 1830 
www.paytrail.com 

Myyjä toimittaa Tuotteet Asiakkaalle toimitusehtojen mukaisesti ja ilmoittamassaan toimitusajassa. 
Jules & Beryl ei vastaa tuotelähetyksistä tai niiden häiriöistä. 

 

Jules & Berylin provisio ja tilitykset Myyjille 

Ilmoitetusta Tuotteen verollisesta hinnasta Jules & Beryl Oy laskuttaa 10% suuruisen provision, joka 
vähennetään tilitettävistä myyntisaamisista, joka pitää sisällään arvonlisäveron sekä 
maksutapahtumakulut. Perittävä provisio ei sisällä kaupan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja.  

Myyntisaamisten tilitykset vähennettynä provisiolla tehdään viimeistään 15.12.2020 (myynneistä 
10.12.2020 asti, mikäli summa ylittää 100 euroa) ja viimeistään 15.1.2021 (myynneistä 6.1.2021 asti) 
Myyjän osoittamalle pankkitilille. Mikäli Myyjän myynti tilitysten välissä ylittää 500€, voi Myyjä 
pyytää erillistä lisätilitystä veloituksetta (käsittelyaika 2 arkipäivää). Muissa tapauksissa 
välitilityksistä veloitetaan 10€ käsittelykustannus (käsittelyaika 2 arkipäivää). Mikäli Myyjä haluaa 
käyttöönsä automaattiset tilitykset suoraan Paytraililta, tulee Myyjän ottaa yhteys Jules & Beryliin 
sekä tehdä erillinen sopimus myyntikanavan maksujen vastaanottomisesta Paytrailin kanssa ja 
maksaa heille erillinen hinnaston mukainen kuukausimaksu.  

Virheet ja reklamaatiot sekä palautukset 
Myyjä vastaa Palvelussa myytyjen Tuotteiden vastuista ja velvoitteista suhteessa Asiakkaisiin 
toimitus- ja tilausehtojensa mukaisesti. Reklamaatioihin ja palautuksiin liittyen Asiakkaita 
kehotetaan olemaan suoraan yhteydessä Myyjään.  
 
Asiakkailla on oikeus perua Palvelussa tekemänsä kauppa, ellei Myyjä ole toisin tuotteen mittatilaus- 
tai muiden ominaisuuksien osalta selkeästi todennut, ja ehto on Kuluttajasuojalain mukainen. 
Saatuaan tuotteen takaisin myyntikuntoisena (pois lukien virheellisten tuotteiden reklamaatiot) 
myyjä hyvittää Asiakkaalle tuotteen täyden hinnan. Luottokorttimaksujen palautuksissa suositellaan 
käytettävän Paytrailin kauppiaspaneelia Jules & Berylin toimesta. Mikäli palautukset tai reklamaatiot 
johtavat riitatilanteisiin, jotka vaativat lisä- tai selvittelytyötä Jules & Beryliltä, on Jules & Beryl 
oikeuttu veloittamaan tehdystä ylimääräisestätyöstä.  Asiakas vastaa palautuksen 
toimituskustannuksista.  

Palautustapauksissa Myyjä voi laskuttaa Jules & Beryliltä toteutuneen provision määrän 
vähennettynä maksuvälittäjäpalvelun tarjoajan perimän provision määrällä sekä Paytrailin 
maksunpalautuksen kustannuksilla.  

Jules & Berylin vastuu 
Jules & Beryl tekee parhaansa, jotta palvelu olisi Myyjän käytössä häiriöttä. Jules & Beryl ei 
kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytymisestä, virheettömästä toiminnasta, kuten ei myöskään 
huoltokeskeytyksistä, ilmenevistä teknisistä vioista tai kolmansista osapuolista johtuvista 
tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista. Myyjällä ei ole oikeutta hakea vahingonkorvauksia häiriöistä 
aiheutuneista kuluista tai tulonmenetyksistä. Jules & Beryl ei vastaa välillisistä vahingoista taikka 
muusta epäsuorasta vahingosta. Jules & Beryl huolehtii parhaan kykynsä mukaan Palvelun 
tietoturvallisuudesta.  Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ole Jules & 
Berylistä riippumattoman syyn (ns. force majeure -tilanne) vuoksi ole mahdollista, Jules & Beryllillä ei 
ole velvollisuutta korvata Myyjille sopimuksen rikkomisesta aiheutuvia kuluja.  



 
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyyden pyritään ratkaiseman 
keskinäisillä neuvotteluilla. Ratkaisemattomissa riitatilanteissa erimielisyydet ratkaistaan 
Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 

 

Lempäälässä  12.11.2020 

 


