
Liveton maksutavat  

  

1. Liveton palvelussa käyvät yleisimmät Paytrailin alla toimivat maksutavat:   

• Kotimaisten pankkien verkkomaksupainikkeet: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, 

Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken, POP Pankki ja S- 

pankki.   

• Korttimaksaminen: Visa, Visa Electron ja Mastercard   

  

2. Collector Lasku / Osamaksu  

  
Collector Lasku/Osamaksu -palvelulla voit maksaa ostoksiasi jopa 5000 €:n saakka.   

Collector Laskulle saat korotonta* maksuaikaa aina vähintään 30 päivää ja jopa 60 päivää. Lasku 
erääntyy siis maksettavaksi vasta ostopäivää seuraavaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä (* 
Maksuaikakorko on 0 %, ensimmäiseen laskuun lisätään 2,95 € laskutuspalkkio). Laskutuspalkkio 
nousee 3,80 € (3.8.2020 alkaen.) 
 

Voit maksaa laskun koko loppusumman eräpäivänä pois tai halutessasi voit valita 1-36 kk:n 

osamaksuerät. Osamaksu käynnistyy automaattisesti maksettuasi laskuun merkityn minimi 

osamaksuerän. Halutessasi voit maksaa myös suurempia osamaksueriä tai maksaa koko 

loppusumman kerralla pois.   

Osamaksun korko on 1,6 % kuukaudessa, mikä vastaa 19,20 % nimellistä vuosikorkoa. Laskuun 

lisätään tilinhoitomaksu 2,95 € kuukaudessa, jolloin todellinen vuosikorko laskettuna 1000 €:n 

ostoksella on 21,3 %.   

Collector Lasku/Osamaksua voi käyttää henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta ja jolla on 

moitteettomat luottotiedot. Collector tekee luottotietojen tarkastuksen tilauksen yhteydessä. 

Myöhästyneistä maksuista ja maksamattomista laskuista veloitetaan 5 euron muistutusmaksu sekä 

1,6 % kuukausikorko viivästyneeltä ajalta.   



  

Saatte täydelliset Collector Lasku/Osamaksun ehdot seuraavista linkeistä:   

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

https://www.collector.se/upload/Partners/Agreements/SVM/Credit_ter ms_FI.pdf 

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

Luotonantajana toimii Collector Bank AB.   

3. Smartum Pay   

Liveto tarjoaa nyt mahdollisuuden ostaa ennakkoliput verkosta Smartum Payta käyttämällä. 

Smartum Pay on sähköinen palvelu, jossa työnantajan tarjoama etu ladataan työntekijän 

henkilökohtaiselle Smartum Pay -tilille. Smartum Pay on kehitetty korvaamaan kaikki paperiset 

kulttuuri- ja liikuntasetelit, ja parantamaan kuluttajan asiakaskokemusta.   

Smartum Pay -maksutapa on käytössä vain niissä tapahtumissa, joissa kyseinen maksutapa on 

haluttu ottaa käyttöön. Niissä tapahtumissa, joissa Smartum Pay on käytössä, tulee 

maksuvaiheessa ilmoitus tästä. Tapahtuman järjestäjä vastaa Smartum Pay -maksutavan 

tiedottamisesta. Maksaminen Smartum Paylla on helppoa, valitse vain maksuvaiheeseen 

siirryttäessä Smartum Pay ja kirjaudu omilla tunnuksillasi palveluun. Lippu tulee maksaa kokonaan 

Smartum Paylla, osittainen maksusuoritus ei onnistu. Smartum Pay -maksutavasta ei tule 

lisäkustannuksia.   

Mikäli sinulla on kysyttävää Smartum Payn käytöstä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@liveto.fi tai 

suoraan asiakaspalvelu@smartum.fi.  

4. Eazybreak  
  

Liveto mahdollistaa nyt ennakkolippujen maksamisen verkossa Eazybreakin avulla. Eazybreak on 

helppokäyttöinen mobiilipalvelu työsuhde-eduille. Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen 

Eazybreak-tili, johon työnantaja jakaa digitaalisia maksuoikeuksia. Itse maksut hoituvat Eazybreak 

sovelluksella tai ilmaisella tekstiviestillä yli 11 000 paikassa ympäri Suomen.  

  

Eazybreak -maksutapa on käytössä vain niissä tapahtumissa, joissa kyseinen maksutapa on 

haluttu ottaa käyttöön. Niissä tapahtumissa, joissa se on käytössä, tulee maksuvaiheessa ilmoitus 

tästä. Tapahtuman järjestäjä vastaa Eazybreak -maksutavan tiedottamisesta. Maksaminen 

Eazybreakilla on helppoa, valitse vain maksuvaiheeseen siirryttäessä Eazybreak ja kirjaudu omilla 

tunnuksillasi palveluun. Lippu tulee maksaa kokonaan Eazybreakilla, osittainen maksusuoritus ei 

onnistu. Eazybreak -maksutavasta ei tule lisäkustannuksia.   

  

Mikäli sinulla on kysyttävää Eazybreakin käytöstä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@liveto.fi tai 

info@eazybreak.com.  

 



5. ePassi 
 
ePassi on kulttuuri- ja liikuntaedun mobiili maksuväline, jonka käyttö kasvaa Suomessa kovaa 
vauhtia. 
ePassi -maksutapa on käytössä vain niissä tapahtumissa, joissa kyseinen maksutapa on haluttu 

ottaa käyttöön. Niissä tapahtumissa, joissa se on käytössä, tulee maksuvaiheessa ilmoitus tästä. 

Tapahtuman järjestäjä vastaa ePassi -maksutavan tiedottamisesta. Maksaminen ePassilla on 

helppoa, valitse vain maksuvaiheeseen siirryttäessä ePassi ja kirjaudu omilla tunnuksillasi 

palveluun. Lippu tulee maksaa kokonaan ePassilla, osittainen maksusuoritus ei onnistu. ePassi-

maksutavasta ei tule lisäkustannuksia.   

 

Mikäli sinulla on kysyttävää ePassin käytöstä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@liveto.fi tai 

osoitteeseen: www.epassi.fi 

 

 

 

Livetolla eivät käy maksutapana muut kulttuuri- tai liikuntasetelit kuten Edenred tai muut 

Smartumin maksutavat. 

   


