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Verkossa ostamisen 
uusi helppous

Kaikki maksutavat yhdellä 
sopimuksella! 

Palvelumme avulla tarjoat jokaiselle asiakkaallesi 
mieluisan tavan maksaa. Palvelumme 
sisältää kaikkien suomalaisten pankkien 
verkkomaksupainikkeet, korttimaksamisen, laskulla 
ostamisen sekä aivan uuden Paytrail-tilin. 

Tarvitset verkkomaksuihin vain yhden kumppanin 
-meidät. 

Ostamista yksillä tunnuksilla

Paytrail-tili säästää asiakkaasi toistuvilta toimitus- 
ja maksutietojen syöttämisiltä verkko-ostoksilla. 
Ostokset vahvistetaan yksillä tunnuksilla, jotka 
käyvät tuhansissa eri verkkokaupoissa.

Paytrail-tili parantaa totuttua ostokokemusta 
huomattavasti. Saat sen käyttöösi, kun tilaat 
Paytrail-maksupalvelun.
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Kaikki maksutavat
Yhdellä sopimuksella saat käyttöösi kaikki verkkomaksupainikkeet, 
luottokorttimaksut, Collectorin ja Joustorahan lasku- ja 
osamaksupalvelut ja ennen kaikkea Paytrail -tilin. Myös Klarna ja 
PayPal on mahdollista liittää palveluumme omilla sopimuksillaan. 

 • Paytrail-tili
 • Kaikki kotimaiset verkkopankkipainikkeet
 • Luottokortit: Visa, Visa Electron, MasterCard ja Eurocard (credit ja debit),        
   prosessoijana Luottokunta
 • Collector*: lasku ja osamaksu (commerce.collector.se) 
 • Joustoraha*: lasku ja osamaksu (www.joustoraha.fi)
 • PayPal
 • Klarna*: laskutuspalvelu ja Klarna-tili (klarna.com)

* Luottoriski siirtyy kauppiaalta Klarnalle, Collectorille tai Risicumille 
(Joustoraha).

Nopeat tilitykset 
 • Verkkopankkimaksut: 1 pankkipäivässä
 • Luottokorttimaksut: 10 pankkipäivässä
 • Collector: 15 pankkipäivässä laskun hyväksymisestä
 • Joustoraha: 10 pankkipäivässä laskun hyväksymisestä
 • Klarna: Klarnalta suoraan kauppiaalle sopimuksen mukaisesti
 • PayPal: Maksut menevät PayPal-tilille, josta ne voi noutaa itse

Työkalut seurantaan
Kauppiaspaneelin avulla seuraat ja analysoit koko maksuliikennettäsi 
reaaliaikaisesti yhdestä paikasta.

Löydät selkeät raportit myyntisi kehityksestä ja tarkat tiedot 
kaikista maksutapahtumista sekä tilityksistä. Keskeytyneiden 
maksutapahtumien tarkastelu on helppoa ja kaiken maksuliikennettä 
koskevan tiedon voi siirtää suoraan kirjanpitoon.

Tavoitettavissa oleva 
asiakaspalvelu
Autamme sinua mielellämme kaikissa verkkoliiketoiminnan 
rahaliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat meidät puhelimitse, 
sähköpostitse ja Kauppiaspaneelin viestikeskuksen välityksellä.

Asiakaspalvelumme tavoitat arkisin klo 8-16
asiakaspalvelu@verkkomaksut.fi
Puh. 0600 41005

Meillä on oma asiakaspalvelu myös kuluttajille. Heitä palvelemme 
puhelimitse ja sähköpostitse arkisin klo 8-19 kaikissa 
verkkomaksamiseen liittyvissä kysymyksissä (0207 181 830).

Mitä palvelu sisältää?

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
Tiesithän, että voit aina ottaa meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää palvelusta ja autamme käyttöönotossa.
0207 181 824 (ark. klo 9-16)
myynti@paytrail.com

Tilaisinko palvelun?

Soveltuuko palvelu 
minulle?
Paytrail helpottaa rahaliikenteeseesi liittyvää byrokratiaa, olipa 
yrityksesi sitten pieni ja paikallinen tai suuri ja kansainvälinen. Tällä 
hetkellä sitä käytetään mm.

 • Verkkokaupoissa
 • Palvelujen myymisessä
 • Vuokraamisessa
 • Osallistumismaksuissa
 • Varainkeruussa
 • Lipunmyynnissä

Mitä maksaa? 
Maksupalvelun kuukausimaksu on 59€, jonka lisäksi veloitetaan 
transaktiomaksu (0,35-0,50€) ja luottokorttimaksuista provisio (2%). 

Ei aloitusmaksua eikä sitovia määräaikaissopimuksia. Palvelusopimus 
on voimassa toistaiseksi (irtisanomisaika 1 kalenterikuukausi).
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