
Hei!

Alta löydät tietoja, joista voi olla hyötyä ensimmäisen Telia Financen laskun 
yhteydessä. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoa.

Tietoa laskusta 
Telia Finance lähettää sinulle laskun tuotteista, jotka olet valinnut maksaa osissa Telia Rahoituksen 
luottotilillä. Liittymälasku lähetetään erikseen Telialta. Näin saat selkeän kuvan tuotteidesi 
kuukausiveloituksesta ja liittymäsi kuukausiveloituksesta.

Valitse laskutustapasi 
Ensimmäinen lasku on aina ilmainen ja lähetetään postitse. Välttääksesi jatkossa paperilaskumaksun 
4,90€, voit vaihtaa laskutustavaksi sähköpostilaskun Omilta sivuiltasi osoitteessa teliafinance.fi tai 
voit tehdä e-laskusopimuksen oman verkkopankkisi kautta.

Tietoa e-laskusta 
Tee e-laskusopimus verkkopankissasi, etsi laskuttajaksi “Telia Finance Finland” ja tarkenteeksi 
“Telia Rahoitus”. Jos sinulla on aiemmin ollut Telia Rahoitus -luottotili ja olet nyt tehnyt uuden 
ostoksen, sinun on poistettava e-laskusopimus verkkopankissasi, odotettava 2 päivää ja tehtävä 
e-laskusopimus uudelleen.

Kirjautuminen Omille sivuille 
Hallinnoi Telia Rahoitus -luottotiliäsi kirjautumalla Omille sivuillesi osoitteessa teliafinance.fi. Sivulla 
voit esimerkiksi tarkistaa luottosi määrän, maksaa laskujasi, päivittää laskutusosoitteen ja saada 
lisätietoa ostoksistasi ja maksuistasi.

Joustava maksaminen                                                                                                                                                 
Voit maksaa koko jäljellä olevan velkasi milloin tahansa ilman lisäkuluja. Voit myös maksaa enemmän 
kuin vähimmäiskuukausierän ilman lisäkuluja lyhentääksesi jäljellä olevaa maksuaikaa.

Löydät lisätietoja laskustasi seuraavalta sivulta.

Ystävällisin terveisin                                                                                                                                                                          

Telia Finance
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Maksettava vähimmäiserä

Täältä näet maksettavan vähimmäiserän, laskun 
eräpäivän ja kokonaisvelkasi ennen maksamista. Voit 
lyhentää maksuaikaa joko maksamalla valitsemasi 
vähimmäiserän tai tätä suuremman määrän.

Maksutiedot

Täältä löydät tilinumeron, vastaanottajan nimen 
ja viitenumeron. Muista aina käyttää viitenumeroa 
ja tarkistaa vastaanottajan tilinumero laskua 
maksaessasi.

Erittely

Laskun kääntöpuolelta löydät yksityiskohtaisen 
yleiskatsauksen tilistäsi. Näet täältä myös 
kokonaisvelkasi, ostoksesi, maksusi, asiakasnumerosi, 
luottorajan ja mahdolliset muistutusmaksut.

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 
sekä Telia Financen asiakaspalvelun yhteystiedot.

Kuinka luet laskuasi

Asiakaspalvelu

Omilta sivuilta osoitteesta teliafinance.fi löydät lisää vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Jos et löydä 
vastausta kysymykseesi, voit olla yhteydessä asiakaspalvelun numeroon 020 690 400 arkisin klo 9.00–17.00.
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TARKISTATHAN, että maksat laskun oikealle
tilinumerolle ja käytät maksuviitettä maksaessasi
laskua.

Customer name
C/o name
Street address 1
00120 HELSINKI

Telia Finance Finland
PL 520
00051 TELIA

IBAN

FI66 8421 0710 0041 06
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Viitenro
Ref.nr

Eräpäivä
Förf.dag

Euro

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

Allekirjoitus
Underskrift

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress

Tililtä nro
Från konto nr

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling 
och endast till det kontonummer som betalaren angivit.

702,90 €Velan kokonaismäärä ennen
maksamista

00000 00000 00000 00000Viitenumero

FI6684210710004106IBAN

15.03.2023Eräpäivä

€58,58 Maksettava vähintään

Hei!

Tässä Telia Rahoitus lasku ostoksestasi. Lasku lähetetään erillisenä, vaikka käytössäsi olisi
Telian liittymä.

Katso velkasi kokonaismäärä ja aiemmat tapahtumat seuraavalta sivulta.

Maksamalla alla mainitun vähimmäisamäärän ilmoitettuun eräpäivään mennessä vältät 5 €
maksumuistutuskulun sekä korkolain mukaisen viivästyskoron erääntyneiltä päiviltä. Halutessasi voit
maksaa luottosi sovittua maksuaikataulua nopeammin ilman kuluja käyttämällä samaa viite- ja
tilinumeroa. Näin luoton takaisinmaksuaika lyhenee alkuperäisestä ja luottoa vapautuu uusille 
ostoksille. 

Telia Finance, PL 178, 15101 Lahti

Bar-code

Customer name
Street address 1
00120 FINLAND

Lasku
Päiväys: 15.02.2023

Laskunumero: 00000000

Miten voin otta e-laskun käyttöön?

Ota e-lasku käyttöön pankkisi kautta, etsi 
hakutoiminnolla “Telia Finance Finland” ja valitse Telia
Rahoitus. Jos sinulla on aiemmin ollut Telia Finance -tili
ja e-lasku laskutustapana, poista entinen Telia 
Rahoituksen e-laskusopimus verkkopankissasi, odota 2
päivää ja kokeile ottaa e-lasku uudelleen käyttöön.
E-laskun yksilöivä tunniste on henkilötunnuksesi.

Mikäli saat edelleen laskut paperilaskuna voi olla, että
olet valinnut väärän laskuttajan: Telia Finance ja Telia
ovat kaksi erillistä laskuttajaa. Voit myös olla, että olet
saanut muistutuslaskun, jolloin se saapuu 
paperilaskuna.

Minulla on vielä kysyttävää, mistän saan apua?

Löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin kirjautuessasi
asiakasportaaliin. Jos et löydä vastausta kysymykseesi,
voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse
020 690 400, ma–pe klo 9.00-17.00 tai chatilla 
osoitteessa telia.fi/asiakastuki.

Voinko maksaa enemmän kuin minimiveloituksen
laskullani?

Kyllä, voit maksaa enemmän kuin laskun summan
milloin vain veloituksetta lyhentääksesi
maksusuunnitelmasi kestoa.

Missä voin hallita tiliäni?

Kirjaudu asiakasportaaliin sisään osoitteessa
teliafinance.com/fi hallitaksesi tililäsi, nähdäksesi
kokonaisvelkasi, maksaaksesi laskusi, muuttaaksesi
laskutustapaa ja saadaksesi lisätietoja ostoksistasi
ja maksuistasi. Omilla sivuilla voit myös vaihtaa
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Usein kysytyt kysymykset

Luottoraja: 1 000,00 €
Asiakasnumero: 00000000000

58,58 €Maksettava vähintään:

702,90Velan kokonaismäärä ennen maksamista03.11.2023

3,90Telia Eshop: Delivery (12 months / Nov 22)

Telia Eshop: Apple iPhone SE (2022) (12 months / Nov 22)

New purchases
Telia Eshop: Delivery (3,90 / 12 months / Nov 22)

58,25Telia Eshop: Apple iPhone SE (2022) (699,00 / 12 months / Nov 22)15.11.2023

0,00Luotot kauden alussa

Määrä (€)Saldo (€)TapahtumaPäiväys

15.11.2023 0,33

03.11.2023

03.11.2023

699,99
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