UUSI MAKSUTAPA!
AD-ERÄMAKSU
AD-ERÄMAKSU MAHDOLLISTAA KULUTTAJA-ASIAKKAILLE
TURVALLISEN JA JOUSTAVAN VAIHTOEHDON OSTOSTEN
RAHOITTAMISEEN YHDESSÄ TAI USEAMMASSA ERÄSSÄ
• Automatisoitu luotonhaku on helppoa ja vaivatonta, todennat
vain henkilöllisyytesi ja annat viralliset yhteystietosi.
• Hyväksyt allekirjoituksellasi ostotapahtuman ja saat postitse kotiisi
laskun sekä erämaksusopimuksen.
• Voit valita annetuista vaihtoehdoista sinulle parhaiten sopivan erien
määrän tutustuttuasi maksusuunnitelmiin ja ehtoihin rauhassa kotona.
• Kertaluottosopimus astuu voimaan, kun hyväksyt erämaksusopimuksen
ja maksat ensimmäisen erän eräpäivään mennessä.
• Hyödykesidonnainen kertaluotto mahdollistaa yhden ostoksen
maksamisen erissä, eikä sido sinua pysyvään luottosuhteeseen.
• Saat laskulla aina 30 vrk korotonta maksuaikaa.
Palvelun tuottaa Lindorff Invest Oy. Lisätietoja www.lindorff.fi
Erämaksun korko on 22 % ja luoton kk-maksun veloitus 3,20 €
kustakin erästä. Todellinen vuosikorko laskettuna 1000 € luotolle,
tyypillisellä 12 kk maksuajalla on 33,55 %.

ENNAKKOLUOTTOKYSELY
KÄÄNNÄ!

AD-ERÄMAKSULLE
on nyt mahdollista tehdä
ennakkoluottokysely!
LÄHETÄ TEKSTIVIESTI:
HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO KAUPPATUNNUS
(esim. 123456-789X 00100 AD) numeroon 0404 800 900
ja saat päätöksen paluuviestinä.
Lähettämäsi tekstiviesti maksaa normaalin tekstiviestin hinnan. Saamasi viestit ovat ilmaisia. Haettu ennakkoluottokysely ei
sido kuluttajaa tekemään ostosta. Haettu ennakkoluottokysely ei myöskään sido palveluntuottajaa luoton myöntämiseen.
Palvelu on tarkoitettu nopeuttamaan ja helpottamaan asiointiasi liikkeessä.
MAKSUTAVAN EHDOT

PALAUTUSTEN JA PERUUTUSTEN KÄSITTELY

• Maksutapa on mahdollinen, kun ostoksen
summa on yli 20 euroa.

• Saatuaan kauppiaalta tiedon hyväksytystä
palautuksesta, Lindorff Invest Oy hyvittää luottoa.

• Asiakkaalla on oltava suomalainen kotiosoite ja
suomalainen henkilötunnus. Annetun osoitteen
tulee olla asiakkaan väestörekisterikeskuksen
mukainen kotiosoite.

• Mikäli kyseeseen tulee jo maksetun suorituksen
palautus, asiakkaan tulee toimittaa henkilöja tiliyhteystietonsa kirjallisesti Lindorffin
asiakaspalveluun.

• Maksutapa on käytössä vain yli 20-vuotiaille
yksityishenkilöille, ei yrityksille.

• Sähköpostitse: eramaksu@lindorff.com,
otsikolla Lindorff Invest Oy/suorituksen palautus.

• Mahdollisista maksuviivästyksistä peritään
lainmukaiset kulut ja korot.

• Postitse: Lindorff Oy/Laskutusasiakaspalvelu,
PL 20, 20101 Turku.
ASIAKASPALVELU MAKSUASIOISSA
• Laskuun ja ostoksen maksamiseen liittyvissä asioissa
kuluttajia palvelee Lindorff Oy:n asiakaspalvelu
• Verkkopalvelu: bill.lindorff.fi

UUSI
MAKSUTAPA!

• Puhelinpalvelu: 02 2700 550 arkisin kello 8-20
ja lauantaisin kello 10-15 (puhelun hinta on
normaali paikallis- tai kaukopuhelumaksu).
• Sähköposti: eramaksu@lindorff.fi
Palvelun tuottaa Lindorff Invest Oy
Lisätietoja www.lindorff.fi

