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Lasku 
SveaWebPay (myöhemmin Svea) tarjoaa Sinulle mahdollisuuden ostaa ostokset laskua vastaan 14 päivän 
maksuajalla. Huomioithan seuraavat asiat: 
 
Mahdollisesta laskutuslisästä vastaa verkkokauppias.  
Kun valitset vaihtoehdoksi ”maksa laskulla” tarkistamme luottotietosi henkilötunnustasi vastaan.  
Ostoksien toimitus tapahtuu osoitteeseen, joka löytyy väestörekisteristä.  
Maksuehto on 14 päivää. Viivästyskorko on 7 % + korkolain mukainen viitekorko.  
Maksuhuomautuksesta veloitamme 5 euroa.  
Ostajan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.  
 
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa asiakaspalvelumme numerossa 09 4242 3092 tai webpay@svea.fi.  

Osamaksu – 0 % korko 12 kuukauteen asti 
SveaWebpay (myöhemmin Svea) tarjoaa Sinulle mahdollisuuden maksaa ostokset osissa. Tämä on 
mahdollista, kun olet hyväksynyt luotonmyöntökriteerit ja täyttänyt henkilötunnuksesi kassalla. Saat kotiisi 
osamaksu/tililuottosopimuksen ja Sinun tulee allekirjoittaa se ja palauttaa sopimus Svealle. Samalla saat 
myös osamaksun/tililuoton tarkemmat ehdot, jotka allekirjoituksellasi hyväksyt.  
 
Osamaksu/tililuottosopimus tulee palauttaa Svealle 8 päivän sisällä. Mikäli sopimusta ei palauteta meille 
tuon ajan sisällä, erääntyy koko ostos maksettavaksi kerralla seuraavan kuukauden aikana. Svea laskuttaa 
toimitus- ja laskutusajan välisestä ajasta sopimusehtojen mukaiset korko- ja muut mahdolliset kulut.  
 
Osamaksu/tililuottoasiakkaana voit tehdä ostoksia tiliisi Svean sopimusasiakkailta. Voit tehdä ostoksia aina 
kun Sinulla on luottorajaa jäljellä ja maksaa ostokset osissa luottosopimuksen ehtojen mukaisesti. 
 
Luottoraja on summa, joka on määritelty osamaksu/tililuottosopimuksella. 
 
Luottoajan valitset Sinulle parhaiten sopivaksi. Luotto tulee hoitaa sovitun ajan kuluessa. Se edellyttää, että 
maksat vähintään sovitun summan kuukausittain. Luonnollisesti voit maksaa myös koko luoton pois kerralla 
ilman ylimääräisiä kuluja. 
 
Mikäli haluat hyödyntää tiliäsi sopimusaikana myös muihin ostoksiin ja luottosi maksuaika on jo valittu 
maksimipituiseksi, tulee Sinun nostaa kuukausittaista lyhynnyserää. Vastaavasti, mikäli haluat pidentää 
maksuaikaasi, voit pienentää kuukaisittaista lyhennyserääsi. Luottoosi liittyen voit aina ottaa yhteyttä 
asiakaspalveluumme numeroon 09 4242 3092. Mikäli ostat tiliisi useasta verkkokaupasta, tulet saamaan 
kaikista ostoksista oman laskun. Tästä huolimatta veloitamme Sinulta vain yhden 
tilinhoitomaksun/kuukausi. 
 
Mikäli maksut jäävät maksamatta, emmekä ole saaneet yhteydenottoa maksun hoitamisesta, siirrämme 
saatavat Svea Perintä Oy:n perittäviksi kuluttajansuojalain ehtojen mukaisesti. 
 
Lisätietoja ehdoista ja palvelustamme saat soittamalla 09 4242 3092 tai webpay@svea.fi. 
 
Lue tarkemmat ehdot osoitteesta: 
 
http://www.sveawebpay.fi/?page=delbetala_allmanavillkor 
 
Lisätietoja etämyynnistä ja henkilötietosuojalaista 
 
Lisätietoja etämyynnistä ja internetissä tapahtuvasta kaupankäynnistä saat kuluttajaviraston sivuilta 
www.kuluttajavirasto.fi tai tililuottosopimukseltamme, jonka löydät sivuiltamme www.sveawebpay.fi 
 
Svea noudattaa myös henkilötietosuojalakia. Myös tästä löytyy lisätietoja kuluttajaviraston sivuilta. 
 


