
Toimitus- ja maksutavat 

Härkmeri jaktförening rf tarjoaa asiakkailleen seuraavan toimitustavan: 

  

Verkkotoimitus  

Kun tilaat tuotteen verkkokaupastamme, saat maksun jälkeen kuitin sekä vahvistusviestin antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen 

  

Laskutus yrityksille 

Härkmeri jaktförening rf ei myy tuotteitaan yrityksille, ainoastaan yksityishenkilöile 

 
Toimitusaika 

Tuotteen maksun jälkeen saat kuitin sekä vahvistusviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Voit heti 
aloittaa metsästyksen. 

Palautus/peruutus oikeus 

Voit vaihtaa metsästyksesi toiseen samanhintaiseen ajankohtaan niin halutessasi, tuotteella ei ole 
palautusoikeutta. Otathan yhteyden suoraan info@harkmerijaktforening.com osoitteeseen tai soita 
+358451124861 

  

Pankkimaksut 

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, 
Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja 
Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me 
välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi 
suorittamaan maksu turvallisesti. 

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun 
ehdot. (english) 

 
Luottokorttimaksut 

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja 
American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, 
MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun 
saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. 
Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta 
verkkokaupan järjestelmiin. 

 Mobiilimaksutavat 

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa 
verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä 
sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa 
Siirtoa tukevassa sovelluksessa. 

Pivo 

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla. 

Pivon käyttöehdot 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/Checkout-maksutoimeksiantopalvelun-ehdot.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/Checkout-maksutoimeksiantopalvelun-ehdot.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2610868/checkout/ehdot-ja-sopimukset/Checkout-maksutoimeksiantopalvelun-ehdot-en_gb.pdf
https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot


MobilePay 

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla. 

MobilePayn maksuehdot 

 Siirto 

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot: 

OP:n yleiset euromaksuehdot 

Siirto-palvelun käyttöehdot Nordealla [PDF] 

Lasku- ja osamaksupalvelut 

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja AfterPay. Collector 
tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille. 

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt 
maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot. 

Collector 

Collectorin yrityslaskun ehdot [PDF] 

Collector-tuoteseloste [PDF] 

Lue lisää: Collector.fi 

Jousto 

Jousto-tuoteseloste [PDF] 

Lue lisää: Jousto.com 

OP Osta laskulla 

OP:n lasku- ja osamaksutavan kuluttajaehdot [PDF] 

OP Osta laskulla -tuoteseloste 

AfterPay 

Lue lisää: AfterPay.fi 

 

Lue tästä lisää Check out palvelun maksuehdoista 

 

 

 

 

https://mobilepay.fi/asiakastuki/ehdot
https://uusi.op.fi/tac?did=Hemak0000002717&cs=7f653641d3fb31069e9e2eb71e9f141460575b214e26ed07a802a3c54e87b77a
https://www.nordea.fi/Images/146-173247/siirto-ehdot-fi.pdf
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/CHECK/Credit_terms_All_comp_FI.pdf
https://info.checkout.fi/hubfs/checkout/ehdot-ja-sopimukset/collector_agreement_1909.pdf
https://www.collector.fi/
https://info.checkout.fi/hubfs/checkout/ehdot-ja-sopimukset/jousto_tuoteseloste_suomi_2019.pdf
https://jousto.com/
https://info.checkout.fi/hubfs/checkout/ehdot-ja-sopimukset/op-lasku-ehdot.pdf
https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot/op-osta-laskulla
https://www.afterpay.fi/
https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset

