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AfterPay-laskutuspalvelun käyttöehdot Waltti-palveluissa
1. Yleistä
Näitä käyttöehtoja sovelletaan arvato Financen tuottamaan, Waltti-nettipalvelun yhteydessä
toimivaan AfterPay –laskutuspalveluun.

2. Laskutuspalvelun kuvaus
AfterPay-laskutuspalvelun avulla Waltti-nettipalvelun käyttäjä (Käyttäjä) voi maksaa nettipalvelun
kautta itsellensä tai perheenjäsenillensä ostamia lipputuotteita.

3. Rekisteröityminen ja käyttäminen
AfterPay-laskutuspalvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Waltti-nettipalvelun Käyttäjäksi
ja palvelun käyttöönottoa.
Käyttäjäksi voi rekisteröityä oikeustoimikelpoinen, täysi-ikäinen henkilö, jolla on suomalainen
henkilötunnus ja vakituinen osoite Suomessa (ei Poste Restante), ja jolla ei ole
luottohäiriömerkintää.
Rekisteröinti tapahtuu osoitteessa https://nettilataukset.waltti.fi/Account/Register. Palvelun
käyttöönotto tapahtuu osoitteessa https://nettilataukset.waltti.fi/ tai matkapuhelimeen tai muuhun
älylaitteeseen ladatun Waltti-applikaation kautta.
AfterPay-laskutuspalvelu on henkilökohtainen, mutta Käyttäjä voi ostaa lipputuotteita myös
perheenjäsenille Waltti-nettipalvelun ehtojen mukaisesti.
AfterPay-laskutuspalvelua voi käyttää vain kuluttajaostoksissa eikä sitä voida myöntää yrityksille.

4. AfterPay - laskutus
Käyttäjän ostoraja on 1.000 euroa.
Käyttäjän ostotapahtumat kerätään kerran kuukaudessa yhteen AfterPay –laskulle, joka
toimitetaan Käyttäjälle sähköpostitse. Laskun maksuehto on 14 päivää netto ja laskutuspalkkio on
2,90 € (sis. alv).
Mikäli Käyttäjä laiminlyö AfterPay –laskun maksamisen eräpäivään mennessä, arvato Finance
veloittaa myöhästyneistä maksuista laillista vuotuista viivästyskorkoa [7,5 %] AfterPay-laskun
eräpäivästä lukien maksupäivään saakka ja lakisääteisen viiden (5) euron huomautuskulun.
Mikäli Käyttäjä ei maksa AfterPay -laskua huomautuksesta huolimatta, se siirretään perintään ja
perintäkulut lisätään pääomaan perintälain säännösten mukaisesti.
AfterPay -laskun loppusumman ollessa vähintään 50 euroa, Käyttäjä voi maksaa laskun
useammassa erässä edellyttäen, että Käyttäjä on ensin hyväksynyt erissä maksamisen ehdot.
Hyväksyminen tapahtuu myAfterPay –palvelussa, jonne Käyttäjä siirtyy laskussa olevaa linkkiä
käyttäen. arvato Financella on oikeus olla myöntämättä Käyttäjälle oikeutta maksaa laskua
erissä.
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5. Henkilöluottotiedot ja henkilötietojen käsittely
arvato Finance käyttää AfterPay-laskutuspalvelun käyttöönoton yhteydessä Käyttäjän
henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan luottotietorekisterinpitäjän (Suomen Asiakastieto Oy
tai Bisnode Oy) ylläpitämästä luottotietorekisteristä.
AfterPay-laskutuspalvelun käyttöönoton yhteydessä Käyttäjä antaa suostumuksensa seuraavien
henkilötietojensa siirtämiseen Waltti-nettipalvelusta arvato Financelle:
1.
2.
3.
4.
5.

Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Käyttäjän tiedot tallennetaan AfterPay-laskutuspalvelun asiakasrekisteriin. arvato Financella on
oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä
asiakasrekisterin rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.
Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia varten.

6. Tietoturva
Käyttäjä on tietoinen siitä, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia.
Käyttäjä vastaa omien laitteidensa ja tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta
hoitamisesta. Myös matkapuhelimet ja muut älylaitteet, joilla käytetään Waltti-applikaatiota, tulee
suojata asianmukaisesti.
arvato Finance säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina. arvato Finance
järjestää palvelunsa tietoturvallisesti yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii
asianmukaisin keinoin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin. Koska Käyttäjä käyttää
AfterPay-laskutuspalvelua julkisen verkon välityksellä, arvato Finance ei kuitenkaan voi taata
täydellistä tietoturvaa.

7. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut
Käyttäjä sitoutuu käyttämään AfterPay-laskutuspalvelua näiden ehtojen mukaisesti.
Käyttäjä sitoutuu maksamaan Waltti-nettipalvelun kautta AfterPay-laskulle kertyneistä, omista ja
perheenjäsenten lippuostoista syntyneen saatavan arvato Financelle edellä, kohdassa 4 mainitun
ehdoin.
Käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta Waltti-nettipalvelun tai Waltti-applikaation
käyttäjätunnuksia ja salasanoja kolmansille osapuolille.
Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti ja täysimääräisesti kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta
AfterPay -laskutuspalvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja
maksuista.
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8. Reklamaatiot
AfterPay-laskua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viipymättä laskun saapumisen
jälkeen. Huomautusten tekemistä varten Käyttäjän on säilytettävä tehdyistä ostoista saadut
tositteet, kunnes hän on todennut AfterPay –laskun oikeellisuuden.

9. Yhteystiedot
arvato Finance (Gothia Oy), PL 414, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 1730113-3
Asiakaspalvelu: +358 (0)207 229 462
Fax: +358 (0)207 229 443
E-mail: asiakaspalvelu@afterpay.fi

