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LASKU 
Svea Ekonomi tarjoaa sinulle helpon ja turvallisen tavan maksaa ostoksesi laskulla. 
Valitessasi maksutavaksi Svea Ekonomin laskun saat aina vähintään 14 päivää maksuaikaa. Viivästyskorko on korkolain mukai-
nen laillinen viivästyskorko eli 7 % + korkolain mukainen viitekorko. Maksuhuomautuksesta veloitamme 5 euroa. Huomioithan 
myös, että ostajan tulee olla vähintään 21-vuotias. 
 
Avoimet laskusi näet Omat sivut -palvelusta. 
 
Svea Ekonomin maksutapojen käyttö edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä. Hakija antaa luottoa hakiessaan suostumuksen 
sille, että muilta luotonantajilta saatavia tietoja kysytään Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä. 
Tarkistamme lisäksi hakijan luottotiedot. Kielteisen luottopäätöksen saaneella asiakkaalla on oikeus hakea uutta luottopäätöstä 
toimittamiaan lisätietoja vastaan ottamalla yhteyttä Svea Ekonomin asiakaspalveluun. 

Laskun maksaminen pienemmissä erissä 
 
Ostoluotto on kertaluotto, jolla voit jakaa laskusi sinulle sopiviin kuukausieriin. Mikäli haluat maksaa laskusi pienemmissä erissä, 
sinun tulee tutustua laskun yhteydessä saamiisi ostoluoton ehtoihin ja hyväksyä ne allekirjoituksellasi. Tämän jälkeen voit mak-
saa vähintään laskulla ilmoitetun minimierän. Voit maksaa ostoluoton milloin tahansa kokonaan pois ilman lisäkuluja käyttämät-
tömältä luottoajalta. 
Voit tutustua luoton ehtoihin täältä: Ostoluoton yleiset ehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 
  

ERÄMAKSU 
Svea Ekonomin erämaksu on kertaluotto, jolla voit valita haluamasi maksuajan kaupassa tarjotuista vaihtoehdoista. Huomioit-
han, että ostajan tulee olla vähintään 21-vuotias. 
 
Avoimet luottosi näet Omat sivut -palvelusta. 
 
Voit tutustua luoton ehtoihin täältä: Erämaksuluoton yleiset ehdot ja Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 
 
Svea Ekonomin maksutapojen käyttö edellyttää hyväksyttyä luottopäätöstä. Hakija antaa luottoa hakiessaan suostumuksen 
sille, että muilta luotonantajilta saatavia tietoja kysytään Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaluottotietojen kyselyjärjestelmästä. 
Tarkistamme lisäksi hakijan luottotiedot. Kielteisen luottopäätöksen saaneella asiakkaalla on oikeus hakea uutta luottopäätöstä 
toimittamiaan lisätietoja vastaan ottamalla yhteyttä Svea Ekonomin asiakaspalveluun. 

Yhteystiedot ja asiakaspalvelu 
 
Mikäli sinulla on kysymyksiä laskutukseen liittyen, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 09 4242 3330 (arkisin 8-17) 
tai yhteydenottolomakkeen kautta. 
 
Avoimet luottosi näet myös Omat sivut -palvelusta. 
 
Svea Ekonomi noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia. Lue tietosuojaselosteemme täältä. Lisätietoja etämyynnistä ja inter-
netissä tapahtuvasta kaupankäynnistä saat Svea Ekonomin sivuilta sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta. 
 
Svea Ekonomi / Maksuratkaisut 
Mechelininkatu 1a 
00180 Helsinki 
www.svea.fi 
 
 

https://www.svea.com/FI/fi/kuluttajat/kirjaudu-sisaan/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2478856/DOKUMENTTIKIRJASTO-SVEA-EKONOMI/Maksuratkaisut/Ostoluoton_yleiset%20ehdot.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2478856/DOKUMENTTIKIRJASTO-SVEA-EKONOMI/Maksuratkaisut/Vakiomuotoiset_eurooppalaiset_kuluttajaluottotiedot.pdf
https://www.svea.com/FI/fi/kuluttajat/kirjaudu-sisaan/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2478856/DOKUMENTTIKIRJASTO-SVEA-EKONOMI/Maksuratkaisut/Er%C3%A4maksu-Storepay.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2478856/DOKUMENTTIKIRJASTO-SVEA-EKONOMI/Maksuratkaisut/Vakiomuotoiset_eurooppalaiset_kuluttajaluottotiedot.pdf
https://www.svea.com/FI/fi/kuluttajat/ota-yhteytta/?nav=2
https://www.svea.com/FI/fi/kuluttajat/kirjaudu-sisaan/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2478856/DOKUMENTTIKIRJASTO-SVEA-EKONOMI/Svea%20Ekonomi/Svea%20Ekonomi%20Ab%20Filial%20i%20Finland_tietosuojaseloste.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2478856/DOKUMENTTIKIRJASTO-SVEA-EKONOMI/Svea%20Ekonomi/Svea%20Ekonomi%20Ab%20Filial%20i%20Finland_tietosuojaseloste.pdf
https://www.svea.com/FI/fi/tietoa-meista/sopimusehdot/
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