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1. Yleistä 

Savalanche-palvelun (www.savalanche.com) avulla perustat verkkokaupan web-/Facebook-sivulle ja myyt 

tuotteitasi verkkomedioiden kauppakeskusten kautta. Rekisteröityminen on ilmaista, emmekä peri 

kuukausimaksuja. ”Ei kauppaa – ei kuluja” on hinnoitteluperiaatteemme, joten voit kokeilla Savalanchen 

käyttöä riskittömästi. 

Ensimmäiseen lukuun on on koottu palvelun pikaohjeet, joihin on listattu tärkeimmät toimenpiteet 

Savalanheen rekisteröitymiseen ja käyttöön. Seuraavissa luvuissa eri toimenpiteistä on kerrottu tarkemmin. 

2. Savalanche-palvelun pikaohje 

Myy tuotteitasi helposti Savalanche-palvelun kautta perustetussa verkkokauppassa tai hyödynnä 

uudenlaiset verkkomedioiden tarjoamat jakelukanavat heidän sivustoille perustetuissa 

verkkokauppakeskuksissa. Alta löydät pikaohjeen palvelun käyttöönottoon, kauppatilan ostamiseen 

kauppakeskuksista ja verkkokaupan hallintaan.  

Palvelun käyttöönotto 

Rekisteröidy ilmaiseksi ja huomaa, että opastavan palvelumme käyttö onnistuu keneltä vain. 

 

1. Rekisteröidy palveluun osoitteessa www.savalanche.com. Palvelu on käytettävissä välittömästi 

rekisteröitymisen jälkeen. 

2. Syötä yrityksesi tiedot ja kuvaus, joka näytetään verkkokaupassasi ja kauppakeskuksessa 

kuluttajille. 

3. Syötä toimitustavat ja toimitusehtosi. Saat ladattua pohjan toimitusehdoille Savalanchen Ohjeet ja 

vinkit -osiosta. 

4. Syötä tuotteesi helppokäyttöisen lomakkeen kautta tai tuo ne sähköisesti palveluun omasta ERP- tai 

verkkokauppajärjestelmästä. 

ALOITUS 
Rekisteröidy 

palveluun 
Syötä yrityksen 

tiedot 

Syötä 
toimitustavat- 

ja ehdot 

Syötä tai tuo 
tuotteesi 

järjestelmään 
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Osta kauppatilaa verkkomedioiden kauppakeskuksista 

Myy tuotteitasi kauppakeskuksissa. 

 

1. Valitse kauppakeskus, jossa haluat myydä tuotteitasi. Kauppakeskusten hinnoittelu sisältää myös 

Savalanchen osuuden. Lisäksi kauppakeskus voi määrittää oman provisioprosenttinsa ja 

kuukausiperusteisen kauppatilan vuokran. 

2. Valitse tuotteet kauppakeskukseen. Voit myydä useissa kauppakeskuksissa yhtä aikaa. 

3. Hyväksy ehdot ja kauppapaikan tilaus. Kauppakeskukset voivat asettaa ehtoja esimerkiksi niissä 

myytäville tuotteille, toimitusajoille - ja kuluille. 

4. Uudista kauppapaikkatilauksesi helposti. 

 

Perusta oma verkkokauppa 

Perusta oma verkkokauppa verkko- ja/tai Facebook-sivuillesi.  

 

1. Valitse tuotteet, joita myyt omassa kauppassasi. 

2. Testaa kauppasi toiminta esikatselu-näkymässä. 

3. Asenna kauppa verkkosivuillesi. Tähän tarvitset hieman teknistä osaamista tai verkkosivujesi 

ylläpitäjän apua.  

4. Asenna kauppa Facebook-sivuillesi. Tämä onnistuu ilman teknistä osaamista, tarvitset vain 

Facebook-sivun. 

 

MYY 
KAUPPAKESKUK-

SISSA 

Valitse 
kauppakeskus 

Valitse 
tuotteet 

Osta 
kauppatilaa 

Uudista tilaus 

MYY OMASSA 
KAUPASSASI 

Valitse 
tuotteet 

Testaa 
kauppa 

Asenna 
kauppa 

verkkosivulle 

Asenna 
kauppa 

Facebookiin 
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Hallitse tilauksia ja rahaliikennettä 

Verkkokaupan hallinta on helppoa. Hallinnoit tilauksia ja rahaliikennettä kätevästi palvelumme kautta.  

 

1. Saat tiedon omasta kaupastasi tai kauppakeskuksesta tulleesta tilauksesta sähköpostiisi. Kuittaa 

tilaus lähetetyksi, tulosta lähetyslista ja pakettikortti. Ostajalle lähetään tästä sähköpostikuittaus 

automaattisesti. 

2. Kuittaa palautus, kun saat lähetyksen takaisin niin palautamme maksun täysimääräisenä ostajalle. 

3. Tilitä tulot pankkitilillesi. Tuotot ovat tilitettävissä 20 päivää tilauksen lähetyksen jälkeen, jollei ostaja 

ole palauttanut tuotetta. 

4. Aja kirjanpitoraportit ja toimita ne kirjanpitoosi esimerkiksi kuukausittain. 

 

3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen 

Savalanche-palveluun www.savalanche.com rekisteröidytään klikkaamalla ”Kokeile ilmaiseksi” linkkiä, joka 

löytyy Kauppialle-sivulta. 

VERKKOKAUPAN 
OPEROINTI 

Lähetä tilaukset 
Käsittele 

palautukset 
Tilitä tulot 

pankkitilillesi 
Aja 

kirjanpitoraportit 
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Rekisteröityäksesi palveluun sinun tulee syöttää sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimi sekä valitsemasi 

salasana. 
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4. Kauppiaaksi rekisteröityminen 
 

Kauppias voi olla yritys tai rekisteröity yhdistys, joka on arvolisäverorekisterissä. Muut ehdot on kuvattu 

Savalanchen käyttöehdoissa, jotka täytyy hyväksyä ennen rekisteröitymistä. Ehdoissa määritetään mm. 

miten Savalanchen provisio määräytyy, mitä tarkoittaa ostajalle tarjottava ostoturva ja miten Kauppias 

tilittää tuottonsa omalle pankkitilille. Huomioitavaa on myös, että Savalanche-palveluun rekisteröityminen ei 

sido mihinkään, vaan sen käytön voi milloin vain.  Tutustu ehtoihin tarkemmin tämän linkin kautta: 

http://savalanche.s3.amazonaws.com/Kauppiassopimus.pdf  

Rekisteröitymistiedot on jaoteltu 4 osioon; Julkaistavat tiedot, Yritysrekisteritiedot, Yhteystiedot ja Yrityksen 

tilitiedot. Pakollisina tietoina avautuvaan lomakkeeseen tulee syöttää kaupan nimi ja yrityksen Y-tunnus. 

Muut tiedot voit halutessasi täyttää myös myöhemmin.  

Julkaistavat tiedot sisältävät verkkokaupassa julkaistavia tietoja, kuten kauppasi nimen, esittelyn 

yhteystiedot. Nimeä lukuun ottamatta kentät voidaan jättää myös tyhjiksi, mutta suosittelemme täyttämään 

ne viimeistään kun kauppa avataan käyttäjille. Voit ladata palveluun myös yrityksesi logon.  Logo lisätään 

joko lataamalla se omalta tietokoneelta tai syöttämällä kuvan http-osoite.  

 

Yritysrekisteritietoihin kuuluu Yrityksen nimi ja Y-tunnus tai yhdistystunnus. Ainoastaan 

arvonlisäverovelvolliset yhdistykset voivat perustaa kaupan Savalanchen kautta.  

 

Yrityksen tilitiedot tarvitaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tuloja on kertynyt vähintään 50 euron edestä 

ja ne halutaan tilittää omalle tilille.   

http://savalanche.s3.amazonaws.com/Kauppiassopimus.pdf
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Paypal-tunnus luodaan www.paypal.com sivustolta. Tunnukseksi luodaan PayPal for Business ja 

Savalanchen PayPal-tunnukseksi syötetään sähköpostiosoite, joka annettiin PayPal:n 

rekistreröitymislomakkeella. PayPal:n kautta voi vastaanottaa sekä PayPal- että luottokorttimaksuja. 

Huomaa, että luottokorttimaksaminen PayPal:n kautta edellyttää ostajalta PayPal-tiliä. PayPal perii oman 

palvelumaksunsa maksutapahtumista ja he tarjoavat kahta hinnoittelu vaihtoehtoa. Oletusvaihtoehto on 

edullisempi yli 13 euron kertaostoksilla ja sitä pienemmillä micropayment-vaihtoehto tulee halvemmaksi. 

Suosittelemme vielä tarkastamaan hinnoittelun PayPal:n verkkosivuilta ja laskemaan kumpaa vaihtoehtoa 

kannattaa käyttää. 

 

 

Lisäasetuksissa voit määrittää Google Analytics- ja Snoobi-seurantakoodit, joilla voit analysoida kauppasi 

kävijämääriä ja verkkokaupan statistiikkaa. Google Analytics on ilmainen palvelu ja tilin voi perustaa 

osoitteesta http://www.google.com/analytics/.  

Savalanche tukee myös Itellan prinettiä, jota kautta voit tallettaa lähetyksen tiedot Itellan järjestelmään ja 

tulostaa pakettikortin. Saat tarvittavat tiedot Itellan Prinetti-asiakaspalvelusta. 

http://www.paypal.com/
http://www.google.com/analytics/
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5. Yleiskatsaus 

Kirjautumisen jälkeen aukeavalla Yleiskatsaus-sivulla näet yleiskatsauksen verkkokauppasi tiedoista. Se 

antaa sinulle ajankohtaisen tiedon verkkokauppasi tilastoista ja tapahtumista. Lisäksi  pääset hallinnoimaan 

omia perustietojasi tämän sivun kautta. Mikäli et ole jo aiemmin määritellyt kaupallesi toimitustapoja, nyt on 

hyvä hetki tehdä se. Mikäli toimitustapoja ei määritellä, tilaaminen verkkokaupastasi ei onnistu. 

Toimitustapoihin pääset ”Siirry toimitustapoihin” – linkistä (Myöhemmin pääset muokkaamaan tietoja 

Asetuksista).  
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Tapahtumat 

Tapahtumista näet yhdellä silmäyksellä mitä verkkokaupassasi on tapahtunut  ja mitä sinun tulisi 

huomioida. Näet sieltä mm. verkkokauppasi viimeisimmäksi lisättyjä tuotteita ja sinulle tulleita tilauksia. 

Viimeisimmät myynnit 

Täältä näet viimeisimmät toteutuneet kaupat. 

Omat tiedot 

Omista tiedoista näet yhteenvedon yrityksesi perustiedoista. Voit muuttaa yrityksesi tietoja ja muita 

asetuksia ’Muokkaa asetuksia’ linkistä. Sama toiminto löytyy myös kohdasta Asetukset->Yleiset asetukset. 

Tilastot 

Tilastoja ja tietoja myynnistä. Liikevaihto(netto) kertoo kaupastasi kertyneen liikevaihdon 

arvonlisäverottoman määrän ja Liikevaihto (ALV) veron osuuden. Pidätetyt provisiot kertoo paljonko 

provisioita on peritty ja paljonko niistä on veloitettu arvonlisäveroa.  Nämä molemmat summat kertyvät 

vasta kun tilauksen ostoturva-aika on umpeutunut, eikä ostaja ole palauttanut ostosta. Tilauksien, joiden  

ostoturva ei ole vielä umpeutunut, summa näytetään ’Tulossa olevat maksut’ kentässä. 

6. Tuotteet 

Tuotteet -> Omat tuotteet valikon alta pääset syöttämään uusia tuotteita ja muokkaamaan olemassa 

olevien tuotteiden tietoja. Täältä pääset myös hallinnoimaan tuotteiden varastosaldoja. 
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Omat tuotteet sivulla näet kaikki omat tuotteesi listattuna aakkosjärjestyksessä. Sivulta löytyy valikko, josta 

pääset tekemään uusia tuotteita, tuomaan tuotteita XML-muodossa toisesta verkkokauppa- tai 

toiminnanohjausjärjestelmästä, muokkaamaan vanhoja tuotteita ja käsittelemään tuotteittesi 

varastotilanteita.  
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Uuden tuotteen lisääminen 

Tuote lisätään klikkaamalla ”Lisää tuote” linkkiä, jonka jälkeen valitaan tuotteen tyyppi.  

 

Tuotetyypin valinnan jälkeen avautuvaan lomakkeeseen syötetään tuotteen tiedot, jotka muodostuvat 

tuotteen perustiedoista, lisätiedoista, tuotevarianteista, hintatiedoista, toimitus- ja varastotiedoista sekä 

kuvista ja videoista. Syötettävien tietojen sisälty muuttuu valitun tuotetyypin perusteella. Voit esimerkiksi 

määrittää, että lippu lähetetään automaattisesti sähköpostilla tilaajalle, jolloin Kauppiaan ei tarvitse 

huolehtia tilausten hallinasta lainkaan. 
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Tuotteen perustiedot 

 

Tuotteen pakollisiin perustietoihin kuuluu Tuotteen nimi. Halutessasi voit määritellä tuotteelle Kategorian, 

esimerkiksi Urheilu>Jääkiekko>Varusteet, jolloin kaikki jääkiekkovarusteet näkyvät verkkokaupassasi näillä 

kolmella tasolla. Jos lisäät toisen tuotteen kategoriaan Urheilu>Jääkiekko>Lehdet, niin viimeinen 

kategoriataso erottaa lehdet välineistä. Tuote lisätään oletuksena kauppaasi, mikäli sinulla on useita 

kauppoja, voit valita, mihin niistä tuotteen haluat lisätä. 

 

Tuotteen lisätiedot 

Lisätietolinkki ja tuotemerkki näkyvät ostajalle tuotesivulla, joten niiden syöttäminen on suositeltavaa. Sen 

sijaan tuotekoodit ovat tarkoitettu eri järjestelmien sisäiseen kommunikointiin ja raportoinnin yhdistämiseen, 

joten jos tämä ei ole tarpeellista niin tiedot voi jättää tyhjäksi. 
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Tuotevariantit 

Variantteja voit käyttää määrittämään tuotteellesi eri vaihtoehtoja koolle, värille ja tekstille. Huomaa, että 

kun käytät variantteja niin niillä on aina sama tuotteelle määritetty hinta ja muut perustedot. 

Varianttikohtaisesti voit muuttaa ainoastaan varastotietoja ja toimitusaikoja Varastonhallinan kautta. 

Saat luotua variantit helposti samalla kun luot tuotteen. Syötä tiedot pilkulla erotettuina esimerkiksi näin: 

väriin Punainen, Sininen, Keltainen, Vihreä ja kokoihin S, M, L. Silloin muodostetaan kaiken värisille 

tuotteille kaiken kokoiset variantit. Mikäli haluat myöhemmin lisätä variantteja, muista määritellä kaikki 

muuttujat. Esimerkiksi, kun halutaan lisätä väri Valkoinen, niin täytyy muistaa lisätä myös koot S, M, L. 

Variantteja ei voi muokata jälkeenpäin, mutta niitä voi poistaa ja uusia tehdä tilalle. Tämä ja varianttien 

varastosaldon ja toimitusaikojen muutokset tehdään varastohallinnan kautta.  

 

Hintatiedot 

 

Tuotteen hintaa voi muuttaa liukukytkimellä määritettävästä alennuksesta, jolloin tuotteen alennettu hinta 

näkyy houkuttelevasti verkkokaupassasi. Huomaa, että alennusta määritettäessä ei tarvitse muuttaa Hinta-

laatikossa näkyvää hintaa, vaan alennus lasketaan siitä automaattisesti.  
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Toimitus- ja varastotiedot 

Jos kaytät useita eri toimitustapoja niin määritä tuotteelle toimituskulujen tuotekohtaiset valinta- ja 

hinnoitteluperusteet. Voit esimerkiksi määrittää, että tuote painaa 1000g ja toimitustavan 500 – 1000g 

painaville paketeille. Mikäli rajaavia hinnoitteluperusteita ei ole määritelty, asiakas voi valita tuotteelle minkä 

tahansa aikaisemmin määrittämäsi toimitustavan, esimerkiksi suurelle lähetykselle kirjeen. 

 

Jos toimituskulut -valintaruutua ei valita, tuotteen toimitus on ilmainen. Jos se valitaan, toimituskulut 

voidaan määrittää kahdella tavalla. Paketin koon mukaan hinta määräytyy ostajalle hänen tilaamiensa 

tuotteiden yhteispainon mukaisesti. Kiinteä hinta määrää tuotteelle vakion toimitushinnan, johon paketin 

koko ei vaikuta lainkaan. 

Paketin pituus, leveys ja syvyys määrittävät ostajan valittavissa olevat toimitustavat. Esimerkiksi 15 cm 

syvää pakettia ei voida lähettää kirjeessä, vaan raja on 3cm.  

 

 

Jos olet varma, että tuotteesi eivät lopu varastosta tai pystyt aina takaamaan saman toimitusajan niin sinun 

ei tarvitse määrittää varastotietoja. Jos taas haluat määrittää kuinka monta kappaletta sinulla on 

varastossa, merkitse Rajallinen varasto – valintaruutu valituksi. Varastosaldon lisäksi voit määrittää 
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lopetetaanko myynti kun tuotetta ei ole varastossa vai pidennetäänkö vain sen toimitusaikaa. Halutessasi 

voit rajoittaa myös tuotteen myyntiaikaa esimerkiksi kampanjatuotteille.  

Kuvat ja videot 

 

Uutta tuotetta lisättäessä, sekä alun perin kuvatonta tuotetta päivittäessä, voit lisätä sille ensin vain yhden 

kuvan. Lataa kuva omalta koneelta tai syötä kuvan verkko-osoite url -kenttään. Kuva lisätään tuotteelle 

tallennusvaiheessa. Mikäli haluat lisätä useamman kuvan, sinun täytyy lisätä ensin yksi kuva ja tallettaa 

tuote. Sen jälkeen voit palata päivittämään tuotetta, jolloin voit lisätä niin monta kuvaa kuin haluat. Voit 

lisätä kuvat jpg-, png- tai gif-muodossa. Lisätietoja kuvien suositeltavasta koosta ja kuvasuhteesta saat 

Usein kysytyistä kysymyksistä. 

Video on loistava tapa esitellä tuotettasi. Saat videon tuotteellesi lisäämällä sen ensin joko Youtube- tai 

Vimeo -palveluun. Sen jälkeen vain kopioit osoitteen videoosi selaimen osoiteriviltä ja liität sen niille 

osoitettuihin kenttiin. 

Jälleenmyyjät 

Jos haluat mahdollistaa tuotteesi myynnin blogeissa, keskustelupalstoilla ja muilla julkisilla sivustoilla, laita 

ruksi Salli muiden myydä tuotetta kohtaan. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös yritysten tuotteiden 

väliseen ristiinmyytiin, jossa useat yritykset myyvät toistensa tuotteita omissa kaupoissaan. Tätä voidaan 

esimerkiksi käyttää alueellisten yhteyistyöyritysten keskuudessa. 

 

http://www.savalanche.com/faq


                                                                                                                 
 
 

Vuole Oy email. info@vuole.fi Pakkahuoneenkatu 10 as 13 
www.vuole.fi puh. 040 55 681 55 90100 Oulu 

Myyntipalkkio –kohdassa asetettu provisioprosentti määrittelee kuinka iso osuus tuotteen nettohinnasta 

ohjautuu mahdolliselle jälleenmyyjälle. Palkkion voi asettaa myös euromäärisenä, jolloin prosentti lasketaan 

automaattisesti. 

Voit asettaa tuotteelle salasanan mikäli haluat rajoittaa tuotteen myymisen vain tietyille jälleenmyyjille. 

Jälleenmyyjä löytää tuotteet kauppaansa käyttämällä salasanaa hakusanana tuotteiden haussa. Annat siis 

salasanan vain valitsemillesi jälleenmyyjille. Salasanan tulee sisältää sekä kirjaimia että numeroita..   

Kun asetat tuotteet muiden myytäväksi, jälleenmyyjien kaupoissa ei voida näyttää sinun itse määrittämää 

kategoriaa vaan sinun on valittava vastaava Savalanchen vakiokategorioista.

 

Tuo tuotteita XML-tiedostosta 

Voit säästää tietojen syöttöön kuluvaa aikaasi tuomalla tuotteet sähköisesti suoraan omasta ERP- tai 

verkkokauppajärjestelmästä. Kyseisellä näytöllä on kerrottu tiedostomuodot, joista siirto onnistuu. Siirto 

tapahtuu valitsemalta omalta tietokoneelta tai tietystä web-osoitteesta tuetun muotoinen tiedosto ja 

painamalla Käynnistä tuonti –painiketta. Sen jälkeen voit palata tekemään muita toimenpiteitä. Siirto 

saattaa kymmeniä minuutteja riippuen siirrettävien tuotteiden määrästä ja saat sen päätyttyä ilmoituksen 

sähköpostiisi.   
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Tuotteiden pikaeditori 

Pikaeditorin avulla voit muuttaa tuotteiden yleisimmin muuttuvia tietoja eli hinnoittelua ja varastosaldoa. 

Varastosaldon voit määrittää vain tuotteille, joille ei ole määritelty erillisiä tuotemalleja, eli variantteja. Jos 

tuotemalleja on määritetty, käytä varastonhallintaa. 

 

Varastonhallinta 

Varaston hallinta –sivulla voit hallita tuotteidesi sekä yksittäisten tuotevarianttien varastosaldoja ja 

toimitusaikoja sekä muuttaa tuotteen hinnoittelua. Voit myös poistaa yksittäisiä tuotevariantteja. Koko 

tuotteen poistaminen tapahtuu ”Omat tuotteet” –sivun tuotelistasta.  ”Muuta hinnoittelutietoja” –linkistä näet 

kuinka tuotteen myyntihintahinta jaetaan eri toimijoiden kesken. 
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7. Kauppapaikat 

Saadaksesi tuotteesi myyntiin kauppakeskuksiin, sinun tulee ostaa kauppatilaa Kauppapaikat-valikon 

kautta. Klikkaa Kauppakeskukset-linkkiä niin pääset selaamaan kauppakeskuksia. 

 

 

Klikkaa Kauppapaikan tilaus -painiketta, jonka jälkeen pääset valitsemaan tuotteet, jotka haluat myyntiin 

kauppakeskukseen.  

Kauppapaikan tuotteet hyväksytään, mikäli ne täyttävät tuotevaatimukset ja sinulle ilmoitetaan, kun 

tuotteesi ovat myynnissä kauppakeskuksessa. Kaikki kauppakeskuksessa julkaistavat tuotteet tarkastetaan 

aina.  

 

Valitse tuotteet kauppakeskukseen Lisää valikoimaan – painikkeella, jonka jälkeen voit jatkaa seuraavaan 

vaiheeseen. 
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Valitse tilauksen aloituspäivämäärä, siis päivä jolloin tuotteesi julkaistaan kaupassa ja sen kesto. Lue ja 

hyväksy käyttöehdot, tallenna. Kauppapaikan tilaus on nyt tehty ja saat ilmoituksen sähköpostilla, kun 

kauppapaikan tilaus on hyväksytty.  
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8. Tilaukset ja raportit 

Tämän valikon alta pääset tilausten hallintaan ja raportointiin. 

 

 

Tilaustenhallinnasta voit hoitaa koko tilausprosessia. Näet yksittäisten tilausten tilan ja voit merkitä ne 

lähetetyksi ja kuitata mahdolliset tuotepalautukset sekä perua tilauksen, mikäli et voikaan toimittaa sitä. 

Tilausnumeroa klikkaamalla näet yksittäisen tilauksen tiedot. Voit tulostaa tilaukselle lähetyslistan, joka 

sopii ikkunalliseen A5-kirjekuoreen ja tilaajan osoitteen esim. Itellan A5 tarrapaperiarkille. Seuraavassa 

taulukossa on kuvattu tilauksen toimintoikonit.  

Voit myös viedä helposti asiakas- ja tilaustiedot Exceliin omaa raportointia, asiakasrekisteriä, jne varten. 

Toiminnot tilausrivillä: 

 

Tulosta osoitetarra. Tulostaa tarran A5-tarrapaperiarkille.  

 
Tulosta lähetyslista. Tulostaa lähetyslista A4-paperille. 

 
Lähetä tilaus. Merkitsee tilauksen lähetetyksi ja lähettää viestin tilaajalle. 

 
Poista tilaus. Peruuttaa tilauksen ja lähettää peruutuksesta viestin tilaajalle. 

 
Aseta toimituspäivämäärä. Käytössä vain palveluilla ja varauksilla. Lähettää tilausvahvistusviestin 
toimituspäivämäärästä asiakkaalle. 

 
Lähetä tiedot Itellan Prinetti-palveluun. Avaa itellan pakettikortin erilliseen ikkunaan, joten salli pop-
up ikkunoiden avaus selaimessasi ennen kuin käytät tätä toimintoa. Merkitsee tilauksen lähetetyksi. 
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Kirjanpitoraportti 

 

Voit ajaa raportin valitsemallesi ajanjaksolle valitsemalla alku- ja loppupäivämäärän ja klikkaamalla Hae 

tapahtumia -painiketta. Saat tulostettua ruudulla näkyvän raportin Tulosta raportti -painikkeella. Huomaa, 

että haussa käytettävien tapahtumien päivämäärät ovat Savalanche –ostoturvan läpi menneiden tilausten 

tilityspäivämääriä, ei tuotteiden tilauspäivämääriä.  

 



                                                                                                                 
 
 

Vuole Oy email. info@vuole.fi Pakkahuoneenkatu 10 as 13 
www.vuole.fi puh. 040 55 681 55 90100 Oulu 

Voit tulostaa raportin kirjanpitoosi esimerkiksi kuukausittain. Raportti on tehty tiliotemuotoon ja siitä näkyy 

käyttäjätilisi saldon lisäksi panot ja otot eriteltyinä.  Raportti on jaettu neljään osaan: 

 Myynnit – listaa sinun omien tuotteidesi myynnit 

 Omat provisio – listaa tulosi, jos olet myynyt kaupastasi muiden kauppiaiden tuotteita. 

 Jälleenmyyjille ja Savalanchelle maksetut provisiot – Maksetut provisiot sisältävät kaikki sinun 

maksamasi provisiot. 

 Siirrot omalle tilille – listaa omalle pankkitilillesi tilitetyt erät. 

On suositeltavaa merkitä kirjanpidossa Savalanche-käyttäjätililläsi olevat varat myyntisaamiset -tilille siihen 

saakka kunnes ne tilitetään omalle pankkitilillesi. Tilitys tehdään Asetukset-valikon Käyttäjätili-sivun kautta. 

9. Asetukset 

Asetuksista löytyy käyttäjätilin tiedot, yleiset asetukset ja tuotteiden toimitukseen liittyvät tiedot.  

Käyttäjätili-sivulta voit vaihtaa salasanasi ja sähköpostiosoitteesi. Tilitys omalle pankkitilille onnistuu 

klikkaamalla Tilitä-linkkiä Ansiot-taulukossa. jos tilityksen minimiraja 50 euroa on ylittynyt. Tilitys siirtyy 

pankkitilillesi muutaman päivän viiveellä pankista riippuen.   Raportti-linkki vie edellisessä luvussa 

kuvattuun kirjanpitoraporttiin. 

 

 

Yleiset asetukset, rekisteri- ja tilitiedot, lisäasetukset 

Katso kenttien tarkemmat selitykset luvusta 3 Kauppiaan rekisteröityminen. 
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Toimitusehdot 

 

Määritä toimitusehtosi,  jotka ostajan tulee hyväksyä tilausvaiheessa. Toimitusehdot ovat kaikille tuotteille 

samat. 
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Liitteessä 1 on esitetty esimerkkipohja toimitusehdoista. Voit muokata tämän pohjalta omalle yrityksellesi 

sopivat toimitusehdot.  

10. Oma verkkokauppa  

Savalanchen kautta voit perustaa kaupan web-, Facebook-sivujen lisäksi blogiin tai mihin tahansa kuvaan 

verkkosivuillasi. Voit myydä kaupassasi omia ja muiden kauppiaiden tuotteita. Pääset perustamaan omaa 

kauppaa valitsemalla Kauppapaikat->Omat kaupat. Kun klikkaat oman kauppasi nimeä (tässä Sport ry 

kauppa), pääset muokkaamaan kauppasi asetuksia ja tuotevalikoimaa. Esikatselu ja asennus vie sinut 

sivulle, jonka kautta voit helposti asentaa kaupan verkkosivuillesi, Facebookiin tai blogiisi. 

 

 

Kun lisäät tuotteita palveluun, tulevat ne automaattisesti oman verkkokauppasi valikoimaan. Verkkokauppa 

-sivulta voit hallita sen tuotevalikoimaa. Voit lisätä valikoimaan halutessasi vain osan tuotteistasi ja myydä 
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myös muiden tuotemyyjien tuotteita. Muiden tuotemyyjien tuotteet voit hakea käyttäen joko hakukenttää tai 

klikkaamalla Tuotevalikoima otsikon alla olevia kategorioita.  

Muiden toimittajien tuotteiden lisääminen 

Voit hakea tuotteita hakusanalla. Kirjoita haettava teksti Hae tuotteita -tekstin paikalle ja paina Enteriä. Jos 

kauppias on rajoittanut tuotteidensa jälleenmyyntiä salasanalla niin syötä haku-kenttään kauppiaalta 

saamasi salasana niin saat valittua tuotteet kauppaasi.  

 

 

Valitse tuote kauppaasi painamalla Lisää kauppaan -painiketta. Valittu tuote päivittyy Valitut tuotteet–

listaan. Voit poistaa tuotteen valikoimasta klikkaamalla ’Poista kaupasta -painiketta tuotteen kohdalta 

Valitut tuotteet -sivulta.  

Savalanche tarjoaa yhteistyössä Thinglink:n kanssa mahdollisuuden liittää ostomahdollisuuden mihin 

tahansa kuvaan. Kuvaan voi linkittää eri tuotteita, jotka ovat Savalanche-kaupassasi. Tarkemmat ohjeet 

Thinklink:n käytössä löydät sivuilta www.thinglink.com. Kuvaan lisättävän tuotelinkin voit kopioida 

verkkokauppasi tuotteen Tuotelinkitykset-painikkeen takaa saatavasta linkistä. Saman linkin takaa saat 

myös tuotelinkin, jolla saat ko tuotteen ostomahdollisuuden sivuillesi. Tätä voit käyttää esimerkiksi 

tuotesivulla, jossa sinulla on kuvattu tuotteen tiedot ja haluat myös myydä tuotetta sitä kautta. 

 

 

http://www.thinglink.com/
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Muita sivulla olevia tietoja ja asetuksia ei tarvitse muuttaa välttämättä vaan voit jatkaa kaupan 

esikatseluun ja asennukseen. Jos haluat muokata tuotteiden järjestystä kaupassasi, sen ulkoasua tai 

lisätä kauppaasi analytiikkaa, voit tehdä sen Muokkaa kaupan asetuksia -linkistä.  

 

Savalanche tarjoaa kaupallesi reaaliaikaisen tilastoseurannan, joten et välttämättä tarvitse lainkaan Google 

Analytics:ia vaan näet tilastot kätevästi verkkokauppapalvelustasi.  Tilastot ja seuranta –tiedoissa näet 

yhteenvedon verkkokauppasi perusmittareista ja tarkempi tilasto avautuu Katso tarkempi seurantatieto –

linkistä.  

Muokkaa kaupan asetuksia 

Näitä lisäasetuksia ei tarvitse muuttaa, jos sinulle riittää Savalanchen perustoiminnallisuus. Asetukset 

sisältävät toimintoja, joilla voit muokata kauppasi näkyvyyttä ja ulkoasua, rajoittaa ostamisen vain 

Facebook-faneille tai liittää Googlen tai Snoobin analytiikkatyökalut. Analytiikasta ja kävijäseurannasta 

kerrotaan tarkemmin tämän dokumentin Analytiikka ja kävijäseuranta –luvussa. 

Ostamisen rajoittaminen Facebook-faneille pakottaa ostajan liittymään sivusi faniksi ennen ostamista. Voit 

tehostaa ”Fanita sivua!”-viestiäsi omalla bannerilla, jonka saat liitettyä kauppaasi tätä kautta.  
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Tarkempi seurantatieto 

Seurantatietoa kerätään reaaliaikaisesti ja voit selata sitä päiväkohtaisesti. Valitse ensin alku- ja 

loppupäivämäärät ja paina Päivitä-raportti-painiketta. 
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Raportilla näkyvät seuraavat tiedot: 

 Kävijöitä – kuinka monta uniikkia kävijää kaupassasi on ollut 

 Tuotesivu – kuinka monta kertaa on käyty tutkimassa tuotetietoja 

 Ostoskori – kuinka monta kertaa ostoskoriin on laitettu tuotteita 

 Tilaussivu – kuinka monta kertaa on edetty tilaussivulle asti 

 Maksaminen – kuinka monta kertaa on edetty maksamaan eli maksutapa on valittu 

 Maksettu – kuinka monta kertaa maksaminen on onnistunut 

 Tilauksia (konversio) – kuinka monta tilausta on tullut ja suluissa prosentti kuinka suuri osa 

kävijöistä on tehnyt tilauksen. 

 Myynti yht. – kokonaismyynti ko päivänä 

 Keskitilaus – keskimääräinen tilauksen arvo ko päivänä 

 Käyntejä - kuinka monta käyntiä kaupassa on ollut ko päivänä  

 Selauksia - kuinka monta sivulatausta kaupassa on tehty 

 

11. Esikatselu ja asennus 

Kun kauppa on valmis niin enää on jäljellä sen asennus verkkosivuillesi, blogiisi tai Facebookiin. Voit 

asentaa kauppasi vaikka jokaiseen edellämainituista käymällä asennusprosessin läpi useaan kertaan. 

Aloita vain alusta kun edellinen asennus on tehty.  

Asennus verkkosivulle 

Valitse Muu sivu, jos haluat asentaa kauppasi verkkosivuillesi, blogiin tai keskustelupalstan yhteyteen.  

 

Valitse seuraavaksi kauppamalli. Tarjolla on kolme erikokoista kauppamallia, joista voit valita omalle 

sivullesi sopivimman. Voit myös esikatsella miten kauppasi näkyy klikkaamalla Esikatselu-linkkiä.  



                                                                                                                 
 
 

Vuole Oy email. info@vuole.fi Pakkahuoneenkatu 10 as 13 
www.vuole.fi puh. 040 55 681 55 90100 Oulu 

 

Luo uusi kauppamalli-toiminto mahdollistaa kaupan ulkoasun räätälöinnin paremmin sopivaksi 

sivusto/brändin ulkoasuun. Räätälöinti tehdään css-tyylipohjien avulla. Ota yhteyttä 

support@savalanche.com, jos tarvitset ko palvelua. Oman kauppamallin luominen voi myös tapahtua 

mainostoimistosi toimesta. 

 

 

Kaupan asennus verkkosivulle tehdään lisäämällä HTML-koodi verkkosivuillesi.  

 

 

Asennus Facebookiin 

Voit lisätä kaupan helposti Facebook –sivulle, jolloin tuotteita voi ostaa suoraan Facebookista. Huomioi, 

että Facebook ei enää tue henkilökohtaisten profiilien välilehtiä, joten sinulla pitää olla Facebook-sivu 

kaupallesi. Kauppaa ei voi myöskään lisätä ryhmään, vaan yrityksien täytyy käyttää Facebook-sivua. 

Lisätietoa saat osoitteesta: http://www.facebook.com/help/?page=904&hloc=fi_FI .  

 

Facebook-kauppaan on valittavissa yksi vakiokauppamalli, joka on sovitettu Facebookin antamaan tilaan.  

mailto:support@savalanche.com
http://www.facebook.com/help/?page=904&hloc=fi_FI
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Facebookin asennus alkaa kirjautumalla Facebookiin, paina F-login painiketta ja syötä Facebookin 

käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.  

Jotta voit lisätä kauppasi Facebookiin, sinun on sallittava Savalanche Storefront -sovellus. Savalanche 

Storefront ei käytä listalla olevien sivujesi tietoja mihinkään muuhun kuin kaupan asennukseen, eikä niitä 

myöskään talleteta mihinkään.   

  

Hyväksyättyäsi ehdot saat listalle kaikki Facebook-sivut. joisa olet ylläpitäjänä. Jos et saa yhtään sivua 

listalle niin paina Facebook-logout painiketta ja kirjaudu sen jälkeen uudelleen tältä sivulta.  

Asenna kauppa Facebook-sivullesi klikkaamalla halutun sivun kohdalla Asenna-sivulle. Saat vielä 

varmistuksen ”Lisää kauppa sivullesi?”. Hyväksyttyäsi varmistuksen, asennus on valmis ja voit edetä 

omalle Facebook-sivullesi kokeilemaan kauppaa. 
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Kauppa näkyy Kauppa-nimellä vasemmassa reunassa olevassa listassa, jossa näkyvät myös muut 

Facebook-sovelukset. Voit tarvittaessa nimetä kaupan uudelleen ja ohjata uudet kävijät suoraan kauppaan. 

Lue lisää seuraavilta sivuilta. 

Kaupan asennuksen jälkeen voit aloittaa kauppasi markkinoinnin. Ennen markkinointia on kuitenkin hyvä 

varmistaa, että sivustosi on sisältö on riittävällä tasolla. Tästä aiheesta ja Facebookin hyödyntämisestä 

yleensä voit lukea lisään Facebook-ohjeestamme, jonka löydät Savalanche-palvelun Ohjeet-valikon kautta. 

Huomaa, että sinun täytyy olla kirjautunut Savalancheen ennen kuin pääset käsiksi ohjeisiin.  
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 Voit muuttaa Kauppa-nimen haluamaksesi. Klikkaa ensin Facebook-sivullasi näkyvää Muokkaa-painiketta. 

 

Valitse Hallitse oikeuksia ja vaihda saapumisvälilehdeksi Kauppa. 
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Lisäksi voit asettaa kaupan oletussivuksi eli sivuksi johon uudet kävijät tulevat ensimmäisenä. Valitse ensin 

Sovellukset vasemmanpuoleisesta valikosta 

 

Klikkaa sen jälkeen Savalanche Kauppa-sovelluksen kohdalta muokkaa asetuksia linkkiä. 

 

Vaihda nimi, Tallenna ja hyväksy OK-painikkeella.   

 

Esimerkissä nimi muuttuu Kaupasta Matin kaupaksi. Tältä sivulta voit myös piilottaa kaupan Facebook-

sivuilta poistamalla välilehden. Saat lisättyä sen myöhemmin samasta paikasta. 



                                                                                                                 
 
 

Vuole Oy email. info@vuole.fi Pakkahuoneenkatu 10 as 13 
www.vuole.fi puh. 040 55 681 55 90100 Oulu 

12. Analytiikka ja kävijäseuranta 

Saat yhdistettyä kauppaasi Google Analytics tai Snoobi-kävijäseurannan. Alla lisätietoa molempien 

käyttöönotosta. 

Snoobi-käyttöönotto 

Kirjaudu Snoobiin omilla tunnuksillasi ja etsi tunnus(account). Löydät sen helpoiten klikkaamalla nuolta 

alaspäin otsikkopalkissa. Esimerkissä se on savalanche_test.

 

 

Aseta eCommerce-seuranta päälle. 

 

Määritä sallittuihin domaineihin %savalanche.com ja %facebook.com, jotta saat kaupojesi analytiikka siirtyy 

Snoobiin.  
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Mene Savalanchen Verkkokauppa-sivulle ja valitse lisäasetukset. Syötä etsimäsi tunnus Snoobi-tilitunnus 

–kenttään ja klikkaa Talleta. 

13. Google Analytics ja sen käyttö 

Google Analytics on ilmainen ja erittäin laadukas internet-sivujen analysointiin ja kävijäseurantaan 

tarkoitettu työkalu. Sen avulla pystyt selvittämään, mitkä hakusanat houkuttelevat eniten asiakkaita, miten 

mainoksesi toimivat ja mitkä omista sivuistasi tuottavat parhaiten tuloksia. 

Google Analyticsia voidaan käyttää myös Savalanchen verkkokaupan kävijäseurantaan. Sen avulla voit 

analysoida ostotapahtumat jälkikäteen, mistä asiakas tuli sivuillesi, mitä tuotteita hän tarkasteli ja mitä osti. 

Tämä on tieto on korvaamatonta, kun suunnitelet markkinointiasi. 

 

Analyticsin käyttöönotto 

Google Analyticsin saat käyttöön täältä: http://www.google.com/analytics/ 

Tarvitset tätä varten tunnukset Googleen, esim. Gmailiin. Palvelussa on ohjeet, kuinka Google Analytics 

liitetään osaksi verkkosivustoasi. 

 

Analyticsin yhdistäminen Savalancheen 

Voidaksesi seurata kauppaasi Analyticsissa, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

Etsi Analyticsin sivulta tilisi koodi  Lisää ko. koodi Savalancheen kohdasta 

    Verkkokauppa >> Lisäasetukset 

 

 

 

http://www.google.com/analytics/
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Paina lopuksi Tallenna-painiketta, jolloin muutokset 

tallentuvat 
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Analyticsin käyttäminen 

Käyttääksesi Analyticsin Verkkokauppa-ominaisuuksia, tulee Analyticsiin erikseen määrittää, että sivustosi 

on verkkokauppa. Tämä tapahtuu Analyticsissa kohdasta   
Analytics-asetukset > Profiilin asetukset > Muokkaa profiilin tietoja  

 

Tämän jälkeen Analytics on valmis vastaanottamaan tietoja.     

 

Analyticsin tarjoamat raportit 

Google Analytics on tarkka työkalu, se avulla pystytään seuraamaan hyvin monenlaisia asioita.  

 

Kuvassa on tyypillinen Analyticsin yleisnäkymä, jossa näkyy muutamia sivuston tunnuslukuja. 

1. Aikaikkuna. Tästä määritellään, millä aikavälillä tilastoja halutaan tarkastella 

2. Päiväkohtaiset käynnit annetulla aikavälillä. Käyrästä näkee yhdellä silmäyksellä, 

mihin suuntaan sivuston kävijämäärä on kehittymässä. 

3. Käynnit. Kaikkien sivustolla tapahtuneiden käyntien lukumäärä 

4. Sivun Katselut. Katseltujen sivujen kokonaislukumäärä 

5. Sivua/Käynti. Kuinka monta sivua keskimäärin katseltiin yhtä käyntiä kohti. 

https://www.google.com/analytics/settings/home?scid=21475783
https://www.google.com/analytics/settings/profile_summary?id=42459209
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6. Poistui välittömästi. Prosenttimäärä kertoo, kuinka suuri osa kävijöistä poistui 

välittömästi saavuttuaan. 

7. Käytetty aika. Paljonko vierailija keskimäärin vietti aikaa sivustolla. 

8. Uusia käyntejä. Uusien vierailijoiden osuus kaikista käyneistä. 

 

Yleisnäkymä kertoo sivustosta perusasioita. Tarkempia raportteja saadaan näkyville vasemmalla puolella 

sijaitsevasta paneelista. Tottumattomalle käyttäjälle ominaisuuksien paljous on hämmentävää. Kaikkea ei 

kannata seurata, oleellista on määrittää oman liiketoiminnan kannalta merkittävimmät muuttujat (Key 

Performance Indicator) ja keskittyä niihin. Alla on listattuna muutamia tärkeimpiä, joiden avulla sivuston 

seurannassa pääsee alkuun.  

 

 Kävijämäärä ja välittömät poistumiset 

o Kävijät (Vistors) kertoo liikenteen kokonaismäärästä, Yksilöidyt Kävijät (Absolute Unique 

Vistors) kertoo kuinka monta asiakasta sivustolla on vieraillut.  

o Välittömät poistumiset (Bounce Rate) tarkoittaa lukumäärää, joka poistuu sivulta heti 

saavuttuaan. Bounce Ratea ei saa nollaksi, mutta korkea lukema kertoo, että sivusi ei ole 

mielenkiintoinen tai se ei vastaa sitä, mitä sinne on tultu hakemaan. Tällöin sinun on joko 

analysoitava tarkemmin sivustosi sisältöä ja avainsanoja ja ehkä mietittävä myös sivuston 

käytettävyyttä asiakkaan näkökulmasta. Löytyykö linkit helposti? Ovatko otsikot kuvaavia 

jne. 

 

 Sivustolla käytetty aika ja sivua/käynti 

o Nämä muuttujat kertovat sivustosi kiinnostavuudesta. Mitä enemmän sivustolla vietetään 

aikaa ja mitä ”syvemmälle” (=enemmän sivuja/käynti) asiakkaat sivustollesi menevät, sitä 

kiinnostavampaa on sisältö. Kiinnostava tarjonta lisää ostamisen todennäköisyyttä. 

o Poistumiset (Exit Pages) tarkoittaa sivua, jonka jälkeen asiakas on poistunut sivultasi 

vietettyään ensin siellä aikaa. Jos jokin sivu nousee erityisen merkittäväksi tässä tilastossa, 

kannattaa sivun sisältöä miettiä uudelleen. Sivu voi osoittautua pullonkaulaksi asiakaan 

ostotapahtumassa. Jos ostamisesta kiinnostunut asiakas poistuu palvelusta kesken kaiken, 

syynä voi olla esimerkiksi hämmenystä tai epävarmuutta aiheuttava kohta sivustolla. 

 

 Liikennemäärä ja liikenteen lähteet 

o Verkkosivuston ylläpitäjän perustietoon kuuluu, paljonko sivustolla on liikennettä ja mistä se 

tulee. Kun näitä muuttujia tarkastellaan suhteessa tehtyihin kauppoihin, saadaan käsitys 

siitä, mistä ostavat asiakkaat tulevat. Tämä on tärkeä tieto markkinoinnin suunnittelussa. 

Tätä raporttia ei löydy Analyticsista suoraan, vaan se on laadittava itse Analyticsin  

Muokatut Raportit –toiminnalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkkokaupan keskeisimmät tunnusluvut Analyticsissa 
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 Tulosprosentti (Conversion Rate) lasketaan kaavalla 
                   

                  
       

Se kertoo, kuinka suuri osa kaikista sivustolla kävijöistä suoritti ostoksen 

 

 Tapahtumat kertoo ostotapahtumien lukumäärän 

 

 Keskimääräinen tilauksen arvo kertoo, paljonko asiakas keskimäärin käytti rahaa ostoksiin.  

 

 Ostetut tuotteet kertoo, montako kappaletta tuotteita kaupasta on ostettu 

 

Analysoidaan hieman yllä olevaa esimerkkiä näiden lukujen avulla. Siitä nähdään, että esimerkin 

kaupassa yksi asiakas kahdesta sadasta on ostava asiakas. Asiakkaan ostoksen keskimääräinen 

arvo on 6,46€.  

Toisin sanoen, jos kauppa tavoittelee vaikka 5000€:n liikevaihtoa tietyllä aikavälillä, siihen tarvitaan 

774 ostotapahtumaa, mikä puolestaan edellyttää yli 150 000 vierailua sivustolla. 

Koska ostettuja tuotteita on hieman enemmän kuin tapahtumia, keskimääräinen asiakas ostaa vain 

yhden tuotteen ja muutama harva enemmän. 

 

Yllä olevat luvut riippuvat hyvin suuresti kaupan toimialasta, siksi niille on vaikea antaa mitään 

tyypillistä keskiarvoa. Oleellisempaa onkin seurata lukujen kehityksen suuntaa. 

Tulosprosentin kasvattaminen on keskeisin menetelmä kaupan tuloksen parantamiseksi. Se 

tarkoittaa, että useampi vieras suorittaa ostoksen. 
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Liite 1: Verkkokaupan toimitusehdot 

Näiden toimitusehtojen lisäksi kauppaan sovelletaan Savalanche-palvelun yleisiä käyttöehtoja 
http://savalanche.s3.amazonaws.com/ostajan_ehdot.pdf.  

Maksutavat 

Sampo Pankin, Osuuspankin, Nordean, S-pankin, Aktian ja Paikallisosuuspankin asiakkaat voivat 
maksaa tilauksen oman pankkinsa verkkomaksupalvelussa. Maksaminen edellyttää, että 

asiakkaalla on käytössään verkkopankkitunnukset. Muiden pankkien asiakkaat voivat maksaa 
ostoksensa tilisiirrolla. 

(jos kauppiaalla on PayPal-tili) Paypal- ja Visa/Mastercard-luottokorttimaksut. Maksamienen 
edellyttää, että asiakkaalla on käytössä PayPal-tili. 

Toimitustavat ja -kulut 

Kotimaan toimitukset, esim kirje toimitus kolmen arkipäivän sisällä x€  

Toimitukset ulkomaille 

Toimitusajat 

Toimitusaika riippuu tilattujen tuotteiden saatavuudesta ja on tarkistettavissa 
verkkokaupastamme tilaushetkellä.  Tuotteiden toimitusaika on yleensä alle X arkipäivää. 

Palautusoikeus ja tilauksen peruutus 

Asiakkailla on kuluttajasuojalain mukainen X:n vuorokauden palautusoikeus. Tuotteet voi 
palauttaa alla olevaan osoitteeseen: 

XXX 

 

Palautuksen edellytyksenä on, että tuote on samassa kunnossa kuin sitä vastaanottaessa ja että 
sen palauttaminen tapahtuu viipymättä. Palautukseen tulee liittää lähetyksessä mukana ollut 
lähetyslista. Saat ilmoituksen hyväksytystä palautuksesta sähköpostilla ja sen mukana ohjeet 
miten maksun palautus tapahtuu. 

Reklamaatiot 

Kaikki toimitukseen liittyvät reklamaatiot pyydetään tekemään äksän (x) päivän kuluessa 

tuotteen vastaanottamisesta asiakaspalveluun (yhteystiedot). 

http://savalanche.s3.amazonaws.com/ostajan_ehdot.pdf

