Miksi kannattaa valita Mash?
10 - 3 000 € ostosrahaa

Lasku suoraan kotiin

Mash-laskulla asiakkaasi saavat
vähintään 14 päivää korotonta
maksuaikaa.

Asiakas saa laskun kotiin,
jolloin hän voi halutessaan
muuttaa sen erämaksuksi.
Asiakkaan osoite haetaan
Väestörekisterikeskuksesta.

Mikä Mash?
Mash on 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?
Mash on kauppiaalle täysin kuluton. Asiakas puolestaan saa ostoksilleen itselleen sopivan maksuajan.
Näin hän voi investoida myös kalliimpiin ostoksiin tai palveluihin.

Kynnys tehdä ostopäätös madaltuu.
Kauppiaalle tämä tarkoittaa isompia keskiostoksia ja lisää myyntiä.
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2.

3.

Syötä summa
ja valitse maksutavaksi Mash.
Syötä asiakkaan
henkilötunnus.

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

Pyydä
asiakkaan
allekirjoitus
ja tulosta
asiakkaan
kuitti.

(Netsin maksupäätteet
pyytävät lisäksi asiakkaan
puhelinnumeron.)

Tuoko Mash kauppiaalle kustannuksia?
Ei. Mash on kauppiaalle aina kuluton ja riskitön.
Onko Mashin käyttäminen turvallista?
Kyllä. Maksu tapahtuu maksupäätteellä aina tietosuojatussa ympäristössä.
Mashillä on kansainvälinen tietoturvallisuuden sertifiointi (ISO 27001).

Kuinka nopeasti rahat tilitetään kauppiaalle?
Koko summa tilitetään 1-2 pankkipäivässä ostotapahtumasta.

Mitä Mash vaatii kauppiaalta?
Ei paljon mitään. Mashia tukeva maksupääte riittää. Mash toimittaa kauppiaspaketin ja
selkeät ohjeet Mashin käyttöön. Kauppiastuki neuvoo tarvittaessa 24/7. Lisäksi Verifonen
käyttäjät näkevät kaikki tiedot TCS-raportointipalvelussa.

Kuka voi ostaa Mashilla?
Mashilla voivat maksaa useimmat Suomessa vakituisesti asuvat 20-70-vuotiaat, joilla on
suomalainen henkilötunnus ja joilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Potentiaalinen lisätty
asiakaskuntasi on siis todella suuri.

Asiakas voi halutessaan tarkistaa ostosrahansa mahdollisen
enimmäismäärän ennen ostotapahtumaa
Asiakas lähettää maksuttoman tekstiviestin
K HENKILÖTUNNUS POSTINUMERO (esimerkki: K300280-123X 00100)
numeroon 16209*.
Ilmainen paluuviesti kertoo asiakkaan ostosrahan mahdollisen
enimmäismäärän. Asiakas voi tehdä ostoksia heti.
*Tekstiviestitarkistus ei sido kuluttajaa tekemään ostosta, eikä Mashia myöntämään ostosrahaa. Sen on tarkoitus
helpottaa asiointia liikkeessä. Lisätietoa saa asiakaspalvelusta. Tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Lue tietosuojaseloste www.mash.com/fi/tietosuoja.

Miten palautukset ja osapalautukset onnistuvat?
Voit tehdä palautukset ja peruutukset maksupäätteen kautta. Tarkat ohjeet löydät jokaiselle
kauppiaalle lähetettävästä kauppiaspaketista tai Mashin verkkosivuilta.

mash.com

