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HL Group Oy:n palautuksia koskevat ohjeet 
 

Lähtökohtaisesti ostettujen ja jo toimitettujen tuotteiden palauttaminen HL Groupille on 

erikseen myyjän kanssa sovittava asia. Palautuksista aiheutuu operatiivisia kustannuksia 

molemmille osapuolille. Lisäksi palautukset aiheuttavat epäkuranttiusriskiä, ylivarastointia 

sekä haasteita oston suunnitteluun. 

 
Tässä ohjeistuksessa luetellut ehdot koskevat ennakkohyväksynnän alaisten tuotepalautusten 

osalta autovaraosa-asiakkaita. Nämä palautukset edellyttävät aina, että sähköinen 

ennakkohyväksyntälomake on lähetetty HL Group Oy:lle 30 päivän kuluessa toimituksesta. 

Varaosapalautus on rahtivapaa, mikäli kuljetustilaus on tehty ao. ohjeen mukaisesti 

MySchenker-palvelun kautta. 

 
Tätä ohjeistusta ei sovelleta muihin tuotealueisiin (kuten teollisuuden tuotteet ja maalit). 

Lisäksi ohjeessa on lueteltu ehdot perusvarastojen päivityksiin, runkopalautuksille, akkujen, 

ilmastointikaasupullojen sekä maalien lämpökuljetuslaatikoiden palautuksille. 

 
HL Groupille ei voi palauttaa tuotteita, joiden toimituksesta on kulunut yli 6 kuukautta. 

 
Tämä ohjeistus ei koske mahdollisista asiakasreklamaatioista johtuvia tuotepalautuksia (väärä 

määrä, väärä tuote, virheellinen tuote ym.). Reklamaatioista aiheutuvat palautukset hoidetaan 

aina asiakaspalvelun kanssa. 

 

Autovaraosa- ja runkopalautukset voi yhdistää samaan palautukseen. Runkopalautukset on kuitenkin 

pakattava erilliseen pakkaukseen ja merkittävä selkeästi (ei saa sekoittua ennakkohyväksyttyjen 

tuotepalautusten kanssa). 

 
Ennakkohyväksyntä varaosille haetaan HL Group Oy:n sähköisen palautuslomakkeen kautta: 

www.autotuotteet.fi → Tiedotteet-välilehti 

tai suoraan ilman kirjautumista: http://tinyurl.com/HLpalautus 
 

Ennakkohyväksynnän kulku: 

• Sähköinen palautuslomake lähetetään HL Group Oy:lle 

• HL Group Oy käsittelee palautuslomakkeet 10 arkipäivän sisällä 

• HL Group Oy palauttaa palautuksen ennakkohyväksyntälomakkeen asiakkaalle, jonka 

jälkeen asiakas palauttaa vain hyväksytyt tuotteet MySchenker-palvelun kautta. 

 
Pidätämme oikeuden palauttaa tai romuttaa vastoin ohjeita tai ilman ennakkohyväksyntää lähetetyt 

tuotteet. Vastoin ohjeistusta palautetuista tuotteista veloitamme rahdit toteutuneen mukaan sekä 

käsittelymaksun 50 €/toimitus (alv 0 %). Epäselviä palautuksia säilytämme 3 kuukautta, jonka 

jälkeen tuotteet romutetaan ilman erillistä ilmoitusta. 

 
Palautettaviksi ei hyväksytä: 

• ilman ennakkohyväksyntää lähetettyjä autovaraosatuotteita 

• poistuneita tai poistuvia tuotteita (PT) 

• tehdastilaus- tai toimitusmyyntituotteita (TT) 

• vajaita sarjoja 

• tuotteita, joita on yritetty asentaa ajoneuvoon 

• tuotteita, joihin on kiinnitetty hintalappu tai muita merkintöjä, joita ei voi poistaa 

• tuotteita, joiden pakkaukset eivät ole myyntikelpoisia 

• rivin arvo ostohinnoilla on alle 5 € (alv 0 %) tai koko palautuksen arvo alle 50 € (alv 0 %) 

http://www.autotuotteet.fi/
http://tinyurl.com/HLpalautus
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1. Tuotepalautukset: 

• Tuotteen on oltava myyntikelpoinen. Pakkauksen on oltava ehjä ja siisti eikä siinä saa 

olla ostajan omia merkintöjä, leimoja, tarroja tai muuta alkuperäisestä pakkauksesta 

poikkeavaa. 

• Palautuksista on aina täytettävä sähköinen palautuslomake 

• Tuotepalautusten käsittelykulut: 

o Alle 30 päivää ostopäivästä: ei käsittelykuluja, rahtivapaasti (MySchenker) 

o Yli 30 päivää ostopäivästä: käsittelykulu 20 % veloitetusta nettohinnasta 

• Ennakkohyväksytyt tuotteet on palautettava HL Group Oy:lle 14 päivän kuluessa 

ennakkohyväksynnän vastaanottamisesta. Mikäli palautus tapahtuu yli 14 päivää 

ennakkohyväksynnästä, veloitamme palautuksesta 50 €/käsittely. 

• Rahdin tilaus sähköisen palvelun kautta, myös rahtikirjojen tulostus: 

http://tinyurl.com/HLKuljetus 

2. Pilkingtonin lasit: 

• Lasit eivät ole varastoitavia tuotteita eli palautuksesta on sovittava aina etukäteen ja 

erikseen: asiakaspalvelu@hlgroup.fi  

• Lasien palautuksesta otetaan aina vähintään 20 % kuluja veloitetusta hinnasta 

3. Perusvarastot: 

• Perusvarastojen tai linjojen päivityksistä sovitaan aina etukäteen ja erikseen: 

olli.hartikainen@hlgroup.fi 

• Perusvarastojen sekä linjapäivitysten käsittelykulut sovitaan aina tapauskohtaisesti. 

 
4. Runkopalautukset: 

• Runkopalautusten käsittelykulut: 

o Alle 12 kk ostopäivästä: veloituksetta muiden palautusten yhteydessä, 

rahtivapaasti (MySchenker) 

o Yli 12 kk ostopäivästä: käsittelykulu 20 % veloitetusta runkopantista 

o Runkopalautus on pakattava erilliseen pakkaukseen ja merkittävä selkeästi. 

Ei saa sekoittua normaaleihin tuotepalautuksiin. 

• Runko pitää palauttaa AINA alkuperäisessä pakkauksessaan 

• Rungon on oltava ehjä ja sisällettävä kaikki tarvittavat osat 

• Rungon on vastattava ostettua tuotetta 

• Hyvitämme runkoveloituspantin erillisellä hyvityslaskulla 

• Runkolaatikoiden tuotenumeroa ja viivakoodeja EI SAA PEITTÄÄ! 

o Rungot käsitellään vastaanotossa viivakoodilukijalla. Mikäli viivakoodi ei ole 

luettavissa, aiheuttaa se automaattisesti rungon hylkäyksen. 

• Rahdin tilaus sähköisen palvelun kautta, myös rahtikirjojen tulostus: 

http://tinyurl.com/HLKuljetus 

 

5. Ilmastointikaasupullojen palautus: 

• Kaasupullojen käsittelykustannukset: 

o Alle 12 kk ostopäivästä: veloituksetta, rahtivapaasti 

o Yli 12 kk ostopäivästä: käsittelykulu 20 % veloitetusta pullopantista 

o Yli 24 kk ostopäivästä: ei oteta vastaan. Mikäli tällaisen palauttaa luvatta niin pullo 

menee kierrätykseen eikä sitä palauteta takaisin 

• DuPont-ilmastointikaasupulloja ei vastaanoteta eikä hyvitetä 

• Hyvitämme ilmastointikaasupullon pantin erillisellä hyvityslaskulla 

• Rahtipyynnöt sähköisen MySchenker-palvelun kautta. HUOM! Kaasupullot ja akut ovat 

vaarallisia kuljetuksia! 

Rahdin tilaus kaasupulloille ja akuille sähköisen palvelun kautta, myös rahtikirjojen 

tulostus (HUOM! ei sama kuin normaaleissa tuotepalautuksissa): 

http://tinyurl.com/HLVAKKuljetus 

http://tinyurl.com/HLKuljetus
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6. Maalien lämpökuljetuslaatikot: 

• Laatikoiden pitää olla ehjiä, siistejä ja kokonaisia (laatikko + kansi) 

• Palautuksia varten tilattavissa muovipusseja: 

o Tuotenumero: 995-PUSSI 

o Toimitus veloituksetta muiden tuotteiden mukana 

• Palautuspussiin mahtuu 10 kpl lämpökuljetuslaatikoita: 

o Mielellään palautuspussi täyteen, mutta pienempiäkin eriä voi palauttaa 

• Kuljetustilaukset sähköisen MySchenker-palvelun kautta 

 
Kuljetustilaus maalien lämpökuljetuslaatikoille sähköisen palvelun kautta, myös 

rahtikirjojen tulostus: http://tinyurl.com/HLkuljetuslaatikot 

 

7. Rupes-koneiden huolto: 

• Täytä Rupes-huoltolomake ja tulosta lomake lähetyksen mukaan 

o Huom! huoltolomake on oltava koneen mukana 

• Rahdin tilaus sähköisen palvelun kautta, myös rahtikirjojen tulostus: 

http://tinyurl.com/HLKuljetus 

 

8. Takuupalautukset: 

• Mahdollisissa takuuasioissa (laatureklamaatiot) on tehtävä erillinen takuuhakemus 

autotuotteet.fi-luettelosta Tiedotteet-välilehdeltä (takuulomake) tai HL Group Oy:n 

kotisivuilta https://hlgroup.fi/takuulomake/. 

 

 

Palautushyvityksiä koskevissa asioissa teitä palvelee: 

spareparts@hlgroup.fi 

 
Palautuksia koskevissa asioissa teitä palvelee asiakaspalveluryhmämme: 

p. 0207 445 365 tai asiakaspalvelu@hlgroup.fi 

 

Tämä ohjeistus korvaa kaikki edelliset ohjeet ja on voimassa toistaiseksi. 

http://tinyurl.com/HLkuljetuslaatikot
http://tinyurl.com/HLKuljetus
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhlgroup.fi%2Ftakuulomake%2F&data=04%7C01%7C%7C33b898b451334a14db9608d9b32b9864%7C27b598b246064be6a126a73515a46253%7C0%7C0%7C637737822084709661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1MotyRi3tzqhZPCwZVEuutf5rwCvIXXjwo5QOYM2bwA%3D&reserved=0
mailto:spareparts@hlgroup.fi
mailto:asiakaspalvelu@hlgroup.fi

