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Suomenkielinen lomake alla. Ole hyvä ja täytä ainoastaan yksi lomakkeista.

WITHDRAWAL FORM FOR A DISTANCE SERVICE CONTRACT (CONSUMER
PROTECTION ACT)
Recipient: Compensate
info@compensate.com

Operations

Oy,

Mariankatu

5

A,

00170

HELSINKI,

FINLAND;

I/We hereby give notive that I/We withdraw my/our distance sale contract for the provision of the
following services: COMPENSATION SERVICE
Ordered on: *
Name of consumer(s): *
Email address of consumer(s): *
Date of this form: *
Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper):

INSTRUCTIONS:
You may withdraw from (cancel) your compensation service contract with Compensate within 14 days
from the order date. However, you do not have a right to withdraw (cancel) if we have performed the
service with your consent before that.
If you do have a right to withdraw (cancel), you may do so by filling out this form and sending it to us
using the contact information above. Using the form is not obligatory; you may also send the required
information to us in free form at: info@compensate.com.
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English version above. Please fill out only one of the forms.

KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAINEN ETÄMYYNNIN PERUUTUSLOMAKE
Vastaanottaja: Compensate Operations Oy, Mariankatu 5 A, 00170 HELSINKI; info@compensate.com
Ilmoitan/ilmoitamme, että haluan/haluamme peruuttaa tekemäni/tekemämme sopimuksen, joka
koskee seuraavan palvelun suorittamista: PÄÄSTÖKOMPENSAATIOPALVELU
Tilauspäivä: *
Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet: *
Kuluttajan sähköpostiosoite / Kuluttajien sähköpostiosoitteet: *
Tämän ilmoituksen päiväys: *
Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset (vain jos lomake täytetään paperimuodossa):

OHJEET:
Voit peruuttaa Compensatelta tilaamasi päästökompensaatiopalvelun 14 päivän kuluessa tilauksen
tekemisestä. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos Compensate on jo toimittanut palvelun
suostumuksellasi.
Mikäli palvelu on peruutettavissa, voit tehdä peruutuksen täyttämällä tämän lomakkeen ja
toimittamalla sen Compensatelle yllä näkyvin tiedoin. Lomake ei ole kuitenkaan pakollinen, vaan voit
lähettää tiedot myös vapaamuotoisesti osoitteeseen info@compensate.com.
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