MOIKKA,
teit hyvän päätöksen, kun valitsit ostamasi laitteen maksutavaksi Telia
Rahoituksen. Tässä muutamia vinkkejä, joiden avulla palvelun käyttö
sujuu mutkattomasti.
Helppoa ja joustavaa
Suosittelemme siirtymistä e-laskuun tai sähköpostilaskuun. Ensimmäisen paperilaskusi saat
maksutta, mutta jatkossa paperilaskusta veloitetaan 3,90 €/lasku. E-lasku on helpoin tapa
maksaa laskusi, ja tilaat sen kätevästi omasta verkkopankistasi. Sähköpostilaskun aktivoit
helposti nettisivulla telia.fi

Laskutustapa
Halutessasi voit maksaa vähimmäiskuukausierää suuremman summan laskullasi ja näin
lyhentää maksuaikaa, tai maksaa vaikka koko luoton kerralla pois. Huomaathan myös, että voit
jatkossakin tehdä luotto-ostoksia Telian myyntipisteissä sopimuksessa mainittuun luottorajaan
saakka jopa 36 kuukauden korottomalla maksuajalla.

Netissä hoidat asiasi helposti itsepalveluna
Voit asioida Telia Rahoitukseen liittyvissä asioissa netissä: voit esimerkiksi vaihtaa
laskutusosoitetta, käydä katsomassa maksettuja ja tulevia laskujasi sekä tarvittaessa tutustua
usein kysyttyihin kysymyksiin. Lisätietoja löydät osoitteesta telia.fi
Löydät tarkempia ohjeita laskun lukemiseen takasivulta.
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NÄIN TULKITSET LASKUASI
Näiden vinkkien avulla selvität helposti, kuinka laskusi loppusumma on muodostunut:

1

Luottosi kokonaismäärä
Laskun etusivulla löydät luottosi määrää koskevat
tiedot eli luoton määrän laskutuskauden alussa;
laskutuskauden aikana tehdyt maksut, mahdolliset
uudet luoton määrää kasvattaneet ostot sekä
laskutuskauden aikana muodostuneet kulut ja lopuksi
luoton kokonaismäärän laskutuskauden lopussa eli
laskun muodostumispäivänä.

2

Maksettava vähimmäiskuukausierä
Tästä löydät maksettavan vähimmäiskuukausierän
sekä laskun eräpäivän. Voit aina lyhentää luottoasi
haluamallasi, ilmoitettua vähimmäiskuukausierää
suuremmalla summalla tai maksaa koko jäljellä
olevan luoton määrän kerralla pois.

3

1

2

3
4

Tärkeät tietosi

Tästä näet asiakasnumerosi, laskun numeron,
päiväyksen ja eräpäivän.
4

Tilisiirto
Tästä löydät tarvittavat tiedot laskun maksua varten
eli saajan tilinumeron, nimen ja viitenumeron.
Muistathan käyttää viitenumeroa aina maksaessasi
laskua sekä tarkastaa, että käytät oikeaa saajan
tilinumeroa.

5

Laskuerittely
Laskun takasivulla näet luottotapahtumasi
laskutuskauden aikana. Näet tarkemmin, miten
luottosi kokonaismäärä on laskutuskauden aikana
kehittynyt. Näet myös laskutuskauden aikana
tehdyt ostokset ja muodostuneet kulut, maksetut
lyhennykset sekä maksettavan vähimmäismäärän.

LASKUERITTELY
LUOTTOTAPAHTUMAT

5

Päiväys

Tapahtuma

Luotot (€)

Luotot kauden alussa
15.01.2017

Maksettavaa (€)

0,00

Telia Kauppa Raisio Mylly: iPhone 7 Plus 32GB (919,00 / 24 kk

38,30

/ Tammikuu 2017)
Uudet ostot
14.01.2017

Telia Kauppa Raisio Mylly: iPhone 7 Plus 32GB (24 kk /

919,00

Tammikuu 2017)
15.01.2017

Luotot kauden lopussa

919,00

38,30 €

Maksettava vähimmäismäärä
Laskun numero: 0000 0000 000
Asiakasnumero: 0000 0000 00
Myönnetty luottoraja: 500,00

HUOM!

YHTEYSTIEDOT

Voit valita myös maksuttoman e-laskun. Tilaa se omasta verkkopankistasi
ensimmäisen laskun saatuasi. Valitse laskuttajaksi Telia Finance (aihe:
Telia Rahoitus). E-laskun yksilöintitunnus on henkilötunnuksesi.

Voit asioida Telia Rahoitus –palveluun liittyvissä asioissa Telia
asiakaspalvelussa puhelimitse 020 690 400, ma-pe 8-18, la 9-16.30
(mpm/pvm) sekä soitteessa telia.fi.

Asiakaspalvelu
Voit asioida Telia Rahoitus -palveluun liittyvissä asioissa netissä osoitteessa telia.fi sekä puhelimitse
numerossa 020 690 400.
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