
Vaihto- & palautuslomake

Toivottavasti olet enemmän kuin tyytyväinen tilaukseesi, mutta ymmärrämme kyllä – joskus ei vaan natsaa. Sinulla on oikeus vaihtaa tai 

palauttaa tilauksesi 14 päivän sisällä paketin noutamisesta. Palautettu tuote/tuotteet tulee olla alkuperäisessä kunnossa. Kunhan olemme 

vastaanottaneet palautuksesi, se käsitellään. Kun palautus on hyväksytty, hyvitys tehdään käyttämällesi maksutavalle. Alkuperäistä 

toimitusmaksua ei palauteta ellet palauta koko tilausta. Saat palautuksen käsittelystä erillisen sähköpostin, kun se on käsitelty R/H:n sekä 

maksupalvelutarjoajan puolesta.

Näin vaihdat tai palautat tilauksesi:

  1.  Täytäthän palautuslomakeeseen yhteystietosi ja syyn palautukselle/vaihdolle. Sujauta täytetty palautuslomake paketin sisään.

 2.  Pakkaa tuote/tuotteet alkuperäiseen tai toiseen sopivaan pakkaukseen ja liimaa ennalta maksettu palautustarra paketin päälle.

 3.  Jos sinulla ei ole etukäteen maksettua ja osoitettua palautustarraa tallella, voit palauttaa tilauksesi ilman palautustarraa Postitse.

   Kerrothan Postin toimipisteen työntekijälle haluavasi palauttaa paketin asiakaspalautuksena. Palautus tulee osoittaa

   Hernesniemi-Riiheläinen Oy:lle käyttäen sopimustunnustamme 635538 ja palautusosoitettamme: Laivurinkatu 39 C, 00150

   Helsinki.

  4.  Kun tilaus on pakattu pakettiin, vie se lähimpään Postin tai DB Schenkerin toimipisteeseen ja palauta se.

 5.  Tilauksen voi palauttaa myös R/H Shopille (Laivurinkatu 39 C, 00150 Helsinki) sen aukioloaikoina ti-pe klo 10-18 ja la klo 11-16.

Tilausnumero: #                        Nimi:

Sähköposti:                          Puhelinnumero:

Palautuspäivä:                         Mitä kokoa käytät normaalisti vaatteissa: 

Palautan alla olevan tuotteen/olevat tuotteet:

Haluan vaihtaa palautetun tuotteen/palautetut tuotteet seuraavaan tuotteeseen/seuraaviin tuotteisiin:

Tuotenimi              Väri                      Koko     Palautuskoodi Lisätietoja

Tuotenimi              Väri                      Koko      Lisätietoja

Palautuskoodi:  1 Koko oli liian pieni     5 Tilasin monta kokoa

       2 Koko oli liian iso     6 Väri/printti oli erilainen kuin ajattelin

       3 Liian pitkä        7 Materiaali/laatu oli erilainen kuin ajattelin

       4 Liian lyhyt        8 Muutin mieltäni

Tarvitsetko apua?

Ole yhteydessä meihin

osoitteeseen info@rh-studio.fi.



Exchange & Return Form

We hope that you’re happy with what you ordered from R/H, but we get that sometimes things don’t work out. You have a right to return 

your order within 14 days from the day you have received it. The exchanged/returned item(s) needs to be in the original condition. Once 

we have received your return, it will be processed. When the return is accepted, a refund will be made to the original payment method. 

The original shipping fee will not be refunded, if you don’t return the whole order. You will get an email when the return has been 

processed by R/H and the payment method you have used when ordering.

How to exchange/return item(s):

  1.  Please fill out this return form with your contact information and state the reason for the return/exchange for your ordered item(s).

 2.  Pack the items in the original package or another similar package and attach the pre-paid and pre-addressed Customer Return

   Label on the package.

 3.  If you don't have the pre-paid Customer Return label, you can also return your order without a return label by Posti. At Posti, just

   mention that you want to do a customer return to Hernesniemi-Riiheläinen Oy with the customer return id 635538 and  our return

   address: Laivurinkatu 39 C, 00150 Helsinki, Finland.

  4.  Go to your closest Posti's or DB Schenker's pick-up point and return the package.

 5.  You can also return your order to R/H Shop (Laivurinkatu 39 C, 00150 Helsinki) during its opening hours Tue-Fri from 10 am to

   6 pm and Sat from 11 am to 4 pm.

Order number: #                        Name:

E-mail:                            Phone number:

Return Date:                         What size do your normally wear in clothing: 

I am returning following item(s):

And I want to change the returned item(s) to following item(s):

Product name            Color                     Size   Return code   Additional information

Product name            Color                     Size   Additional information

Return code:   1 Size was too small    5 Ordered multiple sizes

       2 Size was too big     6 The color/print was different from what I thought

       3 Too long        7 The material/quality was different from what I thought

       4 Too short         8 Changed mind

Need help?

Don’t hesitate to contact

us at info@rh-studio.fi.


