
Toimitusehdot

MAJOITUSPALVELU NURMI OY 2615603-8 myy majoituspalveluita yksityishenkilöille ja
yrityksille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. 
Palvelun hinta sisältää arvonlisäveroa 10 %.

Palveluntarjoajan yhteystiedot

Sähköposti: majoituspalvelunurmi@luukku.com
Puhelin: 040 1884268
Postiosoite: Välitie 2 B, 92160 Saloinen

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 
2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään 
maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja
tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora 
välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki 
maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei
kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan 
vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, 
maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat 
seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, 
Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, 
Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, 
MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Mash.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut 
verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla 
suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun
veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole 
mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: 
https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa 
verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja 
Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 
%). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

Mash: Mash Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 45 päivää 
korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi 
osamaksuksi. Mash Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan 
maksuajan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet 
ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman 
lisäkuluja. Mash Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa 
asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–10.000 euron 
ostoksille. Lisätietoja Mashista osoitteessa 
https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Mash Laskulla tai Osamaksulla maksavan 
asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden 
perusteella. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut 
suomalainen rahoitusalan yritys.



 
Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Peruutukset, virhevastuu ja reklamaatiot

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa majoituspalveluvaraus viimeistään 1 vuorokausi 
ennen majoituksen alkamista. Alle vuorokauden jälkeen tehdyistä peruutuksista 
tai saapumatta jättämisistä maksuja ei palautetta. Asiakkaalla on oikeus 
peruuttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Halutessasi maksun palautuksen, ota
ensin yhteyttä palveluntarjoajaan Majoituspalvelu Nurmi Oy ja kysy 
palautussohjeita. 

Palveluntarjoajalla Majoituspalvelu Nurmi Oy on lakisääteinen virhevastuu 
myydyistä palveluista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä 
yritykseemme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet 
kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.


