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Miksi kannattaa valita Mash?
10 - 3 000 € ostosrahaa

Lasku suoraan kotiin

Asiakkaat saavat 14 päivää
korotonta maksuaikaa. Helppo
muuttaa myös osamaksuksi.

Asiakkaan osoite haetaan
Väestörekisterikeskuksesta.

Mikä Mash?
Mash on Verifonen maksupäätteissä toimiva helppo ja turvallinen maksutapa, joka voidaan päivittää
maksupäätteeseen automaattisesti. Se näkyy maksupäätteessä nimellä MASH.

Täysin
kuluton
kauppiaalle

Tilitys:
1-2 pankkipäivää

Mash
kantaa
riskin

Miten Mash toimii?
Asiakas valitsee Verifonen maksupäätteellä maksutavaksi Mashin, jolloin hän saa laskun kotiinsa
sekä 14 vuorokautta korotonta maksuaikaa. Asiakas voi muuttaa laskun myös edulliseksi
osamaksuvaihtoehdoksi. Mashin avulla asiakas voi investoida myös kalliimpiin ostoksiin tai palveluihin,
koska hän voi valita itselleen sopivat maksuerät.
Kynnys tehdä ostopäätös madaltuu.
Kauppiaalle tämä tarkoittaa isompia keskiostoksia ja lisää myyntiä.

1.
Syötä summa
ja valitse Mash.
asiakas syöttää
henkilötunnuksensa.

2.
Kauppiaan kuitti
tulostuu. Tarkista
henkilöllisyys ja
lisää kuittiin hetun
loppuosa.

3.
Pyydä
asiakkaan
allekirjoitus
ja tulosta
asiakkaan
kuitti.

Tuoko Mash kauppiaalle kustannuksia?
Ei. Mash on kauppiaalle aina kuluton ja riskitön. Kun asiakas valitsee maksutavaksi osamaksun,
hän maksaa edullista korkoa.
Joustavat maksutavat lisäävät asiakastyytyväisyyttä.
Onko Mashin käyttäminen turvallista?
Kyllä. Maksu tapahtuu aina tietosuojatussa ympäristössä Verifonen maksupäätteellä.
Mashillä on kansainvälinen tietoturvallisuuden sertifiointi (ISO 27001).
Kuinka nopeasti rahat tilitetään kauppiaalle?
Kauppiaalle tilitetään koko summa 1-2 pankkipäivässä.
Mitä Mash vaatii kauppiaalta?
Ei paljon mitään. Myymälässä on oltava Verifonen maksupääte. Mash toimittaa
kauppiaspaketin ja selkeät ohjeet Mashin käyttöön. Kaikki tiedot ovat aina nähtävissä Verifonen
TCS -raportointipalvelussa ja kauppiastukemme neuvoo tarvittaessa 24/7.
Kuka voi ostaa Mashilla?
Kaikki Suomessa asuvat 20–70 vuotiaat henkilöt, joilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä.
Mash mahdollistaa ostokset aina 3 000 euroon asti. Asiakas voi tarkistaa kätevästi yhdellä
maksuttomalla tekstiviestillä, sopiiko ostosrahan käyttö hänelle ja kuinka paljon ostosrahaa
käytettävissä.
Asiakas voi halutessaan tarkistaa ostosrahan määrän ennen ostotapahtumaa
Asiakas lähettää maksuttoman tekstiviestin
K HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO numeroon 16209.
Ilmainen paluuviesti ilmoittaa, millä summalla asiakas voi tehdä ostoksia.
Miten palautukset ja osapalautukset onnistuvat?
Maksujen palautus ja osapalautus on sujuvaa ja joustavaa ja kauppias saa siihen yksinkertaiset ohjeet.
Hallitse tilauksia kätevästi
Voit tehdä palautukset ja peruutukset Verifone-terminaalin kautta tai
Verifonen TCS -raportointipalvelussa.
Mash on turvallinen, joustava ja kauppiaalle täysin kuluton! Mash on kotimainen ja luotettava
yritys. Tilaa maksuton Mash täältä: www.mash.com/fi/tilaa-mash

Heräsikö kysymyksiä?
Puh. 02 8450 5000 puhelu on maksuton
Kauppiastuki palvelee 24h/7

Tai laita viestiä: kauppiastuki@mash.com

