
Yleiset sopimusehdot  

Kurssin maksaminen:  

Kurssi maksetaan normaalisti verkkokaupan maksupalvelussa, jossa voit valita haluamasi maksutavan 
tarjolla olevista maksutavoista. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii 
Paytrail Oyj. Voit halutessasi maksaa kurssimaksun myös erissä tai laskulla. Kerromme tästä lisää 
myöhemmin näissä sopimusehdoissa. 

Kurssin peruminen: 

Mikäli haluat peruuttaa kurssin tai et ole muuten varma osallistumisestasi, niin suosittelemme aina ensin 
olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse P: 020 7310551.  

Jos peruutus tehdään viimeistään 30 päivää ennen kurssin alkua, palautamme kurssin koko hinnan lukuun 
ottamatta 100 euron varausmaksua. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle 30 päivää ennen kurssin 
alkamista, niin perimme kurssimaksun kokonaan. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu alle 30 päivää ennen 
valmennuskurssin alkamista, ei kurssin peruuttaminen ole mahdollista ja perimme kurssimaksun 
kokonaisuudessaan. Verkko-oppimisympäristöön kirjautumisen jälkeen peruutusoikeutta ei enää ole.  

Erikseen haluamme korostaa, että kurssinlaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutus 
tapahtuu olemalla yhteydessä Ammattikorkeavalmennukseen. Peruutuksesta on aina lähetettävä 
sähköposti osoitteeseen asiakaspalvelu@ammattikorkeavalmennus.fi, jonka jälkeen saat vastauksen 
viestiisi.  

Tilaamasi opiskelumateriaalit (verkkomateriaali) voit palauttaa/peruttaa 14 päivän kuluessa tilauksesta / 
käyttäjätunnuksen aktivoimisesta. Verkko-oppimisympäristöön kirjautumisen jälkeen peruutusoikeutta ei 
enää ole.  

Kurssimateriaalin käyttäminen:  

Verkko-oppimisympäristössä (Moodle yms.) oleva materiaali on tarkoitettu vain 
Ammattikorkeavalmennuksen valmennuskurssilaisten henkilökohtaiseen käyttöön. Verkko-
oppimisympäristön käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa muille. Materiaalin 
kaikenlainen levittäminen, kopioiminen, jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti 
kielletty. Mikäli havaitsemme väärinkäytöksiä, käyttäjätunnus suljetaan. Tekijänoikeusrikkomuksista seuraa 
myös vahingonkorvausvelvollisuus.  

Laskulla maksaminen 

Voit halutessasi maksaa kurssimaksun erissä tai laskulla. Valitse verkkokaupassa tässä tilanteessa 
maksutavaksi Collector lasku/osamaksu. 

Alla on lisätietioa Collector laskusta ja osamaksusta sekä kuluista. Laskulla saa korotonta maksuaikaa 45 
päivää. Palvelulla on kuukausimaksu 3,80 €/kk, jonka Collector pankki veloittaa aina, vaikka lasku 
maksettaisiin korottoman maksuajan kuluessa. 

 

 



Collector Lasku/Osamaksu 

Joustoa ja valinnanvapautta – maksa kerralla tai osissa, valitsemassasi tahdissa 

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä käyttämällä voit 
odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit tehdä joko kerralla laskulla tai 
pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja 
jakaa maksun enintään 36 kuukauden ajalle. 

Laskulla ilmaista maksuaikaa – turvallista ja helppoa asiointia 

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika mahdollistaa 
sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun erääntymistä. 

Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy helposti 
ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja sinulla on 
suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös luottotietosi tarkistetaan 
Bisnode Finland Oy:n rekisteristä. 

Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin. 

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun ostoksestasi 
sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin sopivalla maksuajalla (1-36 
kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus Collector Bankin kanssa kirjautumalla Omille 
Sivuille osoitteessa oma.collector.fi. Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään 
luottoraja, joka on käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti. 

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain saamallasi 
laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä suuremman summan. Sen 
jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit 
aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa. 

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: Ammattikorkevalmennus.fi verkkokaupassa sovelletaan 
kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja 
kuukausimaksu on 3,80 € kuukaudessa. Jos myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan 
käytetty Ammattikorkeavalmennus.fi verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 
kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 30,7 %, luottokustannusten 
yhteismäärä 433 €, maksettava kokonaismäärä 1 433 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä 
maksuista veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta. 

Luottoehdot 

Laskun ja luoton myöntäjä on Collector Bank AB, Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39. Lisätietoja 
www.collector.fi 

Saat täydelliset ehdot ja tiedot Collector Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä: 

Tarkempi palvelukuvaus: https://www.collector.fi/henkiloasiakkaat/maksa-laskulla/ 

 



Yleiset lasku- ja tililuottoehdot: 
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_terms_All_FI.pdf 

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot: 
https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/SECCI_FI.pdf 

Maksupalvelutarjoaja 

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) 
yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella 
tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. 
Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. 

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 

Innova 2 

Lutakonaukio 7 

40100 Jyväskylä 

Puhelin: 020 718 1830 

www.paytrail.com 

 


