
LASKUN JA ERÄMAKSUN MAKSUTAPAKUVAUS 
 
 
Laskulla tai erämaksulla ostaminen 
  

Maksuturva Lasku- ja erämaksupalvelu mahdollistaa sinulle turvallisen ja joustavan vaihtoehdon ostostesi rahoittamiseen 
yhdessä tai useammassa erässä. Lasku- ja erämaksupalvelun luotonantajana toimii Lindorff Invest Oy.  
 
Voit valita maksutavaksi  

 laskun, kun ostoksesi arvo ylittää 20 euroa tai  
 erämaksun, kun ostoksesi arvo ylittää 70 euroa 

 
ja on enintään 2 000 euroa. Maksutapa edellyttää suomalaista henkilötunnusta, vakituista, virallista kotiosoitetta Suomessa ja 
20 vuoden ikää. Maksutapa on käytössä vain yksityishenkilöille. Oma luottokielto tai salatut tiedot estävät maksutavan käytön 
 

Laskulla ostaminen onnistuu pelkän henkilötunnuksen avulla. Mikäli haluat toimituksen muuhun kuin kotiosoitteeseesi, sinua 
pyydetään tunnistautumaan verkkopankkitunnuksillasi pankin TUPAS-palvelussa: Tällöin voit hyödyntää vapaasti valittavaa 
toimitusosoitetta, oli se sitten pakettiautomaatti, kesämökki tai työpaikkasi. Luottotietosi tarkistetaan luottotietoyhtiöltä ja sen 
perusteella tehdään reaaliaikainen luottopäätös. Luottopäätöksen ja tarkistukset toteuttaa Lindorff Oy, eivätkä tiedot tallennu 
myyjän asiakastietorekisteriin. Henkilötietojasi käytetään ainoastaan luoton myöntämiseen.   
 
Hyväksytyn luottopäätöksen ja ostotapahtuman jälkeen saat laskun toiveesi mukaisesti joko sähköpostitse tai paperilaskuna. 
Huomioithan, että lasku toimitetaan aikaisintaan n. kahden viikon kuluttua tilauksen toimittamisesta. Näin siksi, että saat aina 
ajantasaisen laskun, jossa on huomioitu myös mahdolliset palautukset. Lisätietoja mahdollisesta kielteisestä 
luottopäätöksestä voit tarvittaessa tiedustella Lindorffin asiakaspalvelusta. 
 
Valitessasi laskuvaihtoehdon saat ostoksellesi aina 14 päivää korotonta maksuaikaa. Jos päätät maksaa ostoksesi erissä, 
sinun tulee hyväksyä ostostasi koskeva erämaksusopimus Lindorff Invest Oy:n kanssa verkko-ostosta tehdessäsi, ja valita 
annetuista vaihtoehdoista itsellesi parhaiten sopiva maksuaikataulu. Hyödynnettävissäsi on ostoksen summasta riippuen 
vaihtoehtoja 3 – 24 erän välillä. 
 
Maksuerät laskutetaan kuukausittain. Luoton kuukausimaksu kustakin erästä on 3 € ja erämaksun korko 15 %. Todellinen 
vuosikorko laskettuna 1 500 € luotolle tyypillisellä 12 kk maksuajalla luottokorko ja kuukausimaksut huomioiden on 23,1 %. 
Palvelu ei sido sinua pysyvään luottosuhteeseen. Mahdollisista maksuviivästyksistä peritään lainmukaisen kulut ja korot.  
 

Voit tutustua lasku- ja erämaksupalvelun yleisiin luottoehtoihin sekä vakiomuotoiseen eurooppalaiseen 
kuluttajaluottotieto -lomakkeeseen tästä tai tallentaa ne itsellesi oston varmennuksen yhteydessä. 
 
 
Palautusten käsittely 

Mikäli palautat tuotteita, Lindorff hyvittää avointa luottoa automaattisesti saatuaan tiedon Maksuturvalta hyväksytystä 
palautuksesta. Tämä ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Mikäli kyseeseen tulee jo maksetun suorituksen palautus, sinun tulee 
toimittaa henkilö- ja tiliyhteystietosi kirjallisesti Lindorffin asiakaspalveluun. 
 
Sähköpostitse: eramaksu@lindorff.fi, otsikolla Lindorff Invest Oy/suorituksen palautus 
Postitse: Lindorff Oy/ Laskutusasiakaspalvelu, PL 20, 20101 Turku tai  
 
Asiakaspalvelu laskuun ja erämaksuun liittyen  

Verkkopalvelu: bill.lindorff.fi 
Puhelinpalvelu: 02 2700 550 arkisin kello 8-20 ja lauantaisin kello 10-15 (hinta: normaali paikallis- tai kaukopuhelumaksu) 
Sähköposti: eramaksu@lindorff.fi 
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