
Maksa Revolut Checkoutin avulla 

 

 

1. Miksi nämä tiedot ovat tärkeitä? 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla on palvelu, jonka avulla voit tallentaa verkossa käyttämäsi 

kassan tiedot, jotta voit jatkossa toimia kassalla nopeasti. 

 

Tässä asiakirjassa määritellään ehdot, jotka koskevat Maksa Revolut Checkoutin avulla -

ominaisuuden käyttöäsi. Me kutsumme niitä ”Checkout-käyttöehdoiksi”. Nämä Checkout-

käyttöehdot ja tietosuojakäytäntömme sekä monet kanssasi solmitut ehtomme muodostavat 

välillemme laillisen sopimuksen.  

 

Olemme Revolut Bank UAB. Revolut Bank UAB on perustettu Liettuassa. Rekisteröity osoite: 

Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT - 08130, Liettuan tasavalta, rekisterinumero 304580906, FI-

koodi 70700. Revolut Bank UAB:n toimiluvan myöntäjä on Euroopan keskuspankki, ja 

toimintaamme sääntelee Liettuan keskuspankki.  

 

Näitä Checkout-käyttöehtoja sovelletaan silloin, kun maksat Maksa Revolut Checkoutin avulla 

oston kauppiaalle. Kun käytät Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta kauppiaana ja 

hyväksyt maksun, tähän sovelletaan muita ehtoja. 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla ei ole maksupalvelu. Sinulla on oltava erilliset maksutiedot 

(esimerkiksi maksukortti) maksupalvelua varten. Et tarvitse maksutiliä Revolut-yhtiössä 

maksupalvelun käyttöön. Jos haluat käyttää Revolut-yhtiössä olevaa tiliäsi kassalla tapahtuvaan 

maksuun, tähän palvelun käyttöösi sovelletaan sen Revolut-yhtiön käyttöehtoja. 

 

Vaikka yhtiötämme säädellään muuten, Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus ei ole 

säädelty palvelu. Se tarkoittaa sitä, että Liettuan keskuspankki tai muu taloudellisia palveluja 

valvova viranomainen asuinmaassasi ei todennäköisesti voi auttaa sinua valitustilanteessa. 

Niiden toimivalta ei todennäköisesti kata tällaisia valituksia, ellet halua käyttää Revolut-yhtiössä 

olevaa tiliäsi maksun suorittamiseen. 

 

On tärkeää, että ymmärrät, miten Maksa Revolut Checkoutin avulla toimii. Voit tarkistaa ja ladata 

milloin tahansa nämä Checkout-käyttöehdot sivustoltamme. Jos haluat lisätietoja, kannattaa 

tutustua usein kysyttyihin kysymyksiimme. Usein kysytyt kysymykset eivät ole kuitenkaan osa 

sinun ja meidän välistä sopimusta. 

 

 

2. Mikä on Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus? 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla on palvelu, jonka avulla voit tallentaa verkossa käyttämäsi 

kassan tiedot, jotta voit jatkossa toimia kassalla nopeasti. Voit tallentaa seuraavia tietoja: 

● Nimesi ja syntymäaikasi 
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● Toimitus-/laskutusosoite, ensisijainen toimitustapa ja yhteystiedot (puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite (”Toimitustiedot”) 

● Korttisi, pankkitilisi tai maksutavan tiedot, joita tarvitaan maksua varten (”Maksutiedot”) 

(Yhdessä ”Checkout-tiedot”.) 

 

Jos tallennat Checkout-tiedot, sinun ei tarvitse syöttää niitä uudelleen, kun käytät Maksa Revolut 

Checkoutin avulla -ominaisuutta seuraavan kerran 

 

Maksa Revolut Checkout avulla -ominaisuus on saatavilla vain meidän kanssamme yhteistyötä 

tekevien verkkokauppiaiden kassoilla. Jos et näe kauppiaan kassalla Maksa Revolut Checkoutin 

avulla -ominaisuutta, et voi käyttää sitä ostoon.  

 

 

3. Miten voin käyttää Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta ja miten 

rekisteröidyn? 

 

Voit rekisteröityä Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuteen ainoastaan kauppiaan 

kassavaiheiden kautta. 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus on kaikkien vähintään 18-vuotiaiden ja 

kelpoisuusvaatimukset täyttävien henkilöiden saatavilla. Jos täytät nämä vaatimukset, voit 

käyttää Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta kauppiaan kassavaiheiden aikana. 

 

Et tarvitse maksutiliä Revolut-yhtiössä Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuden käyttöön. 

Sinun ei myöskään tarvitse rekisteröityä aiemmin Maksa Revolut Checkoutin avulla -

ominaisuuteen, jotta voit käyttää sitä. Voit rekisteröityä nopeasti kauppiaan kassavaiheiden 

aikana oston yhteydessä. 

 

Voit rekisteröityä Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuteen ainoastaan kauppiaan 

kassavaiheiden kautta. 

 

4. Maksusi kassalla 

 

Kun käytät Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta ensimmäistä kertaa, sinun pitää 

syöttää Checkout-tiedot, joihin sisältyy maksutietosi.  

 

Sinun on syötettävä kaikki tarvittavat tiedot maksutietoihisi, jotta voit suorittaa maksun. Jos 

esimerkiksi maksat kortilla, tarvitaan seuraavat tiedot: kortin numero, kortinhaltijan nimi, 

vanhentumispäivämäärä ja CVV-koodi. 

 

Tallennettavat maksutiedot vaihtelevat käyttämäsi maksutavan mukaan. Pyrimme tarjoamaan 

sinulle mahdollisuuden tallentaa kaikki oston suorittamiseen tarvittavat tiedot. Joissakin 

tapauksissa meidän on pyydettävä sinua kuitenkin antamaan joitakin tietoja seuraavien 

transaktioiden yhteydessä, jotta voimme suojata maksutietojasi. 



 

Saatat joutua myös vahvistamaan tekemäsi maksun tahon kanssa, joka antoi sinulle 

maksutietosi. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa on tavallista, että 

maksukorttien myöntäjät pyytävät sinua vahvistamaan maksut yksitellen ennen niiden käsittelyä. 

 

Kun syötät maksutietosi ja siirryt eteenpäin kassavaiheissa, valtuutat kauppiaan veloittamaan 

oston maksutietojesi avulla. Jos osto on toistuva (esimerkiksi tilaus), valtuutat samalla toistuvan 

veloituksen maksutietojesi avulla. 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus on palvelu, jonka avulla voit tallentaa ja käyttää 

maksutietojasi, mutta se ei tarjoa sinulle mitään maksutietoja. Jos haluat käyttää Maksa Revolut 

Checkoutin avulla -ominaisuutta, sinulla on oltava erilliset maksutiedot. Ne voivat olla seuraavia: 

● tuettu maksukortti, pankkitili tai muu maksutapa kolmannen osapuolen kautta 

● maksutili, jota Revolut-yhtiö tukee. 

 

Jos käytät maksun suorittamiseen maksutiliä, jota Revolut-yhtiö tukee, maksutietojesi avulla 

suoritettuun maksuun sovelletaan tämän maksutilin käyttöehtoja. Nämä Checkout-käyttöehdot 

koskevat Checkout-tietojesi tallentamista. 

 

5. Toimitustiedot 

 

Kun käytät Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta ensimmäisen kerran, sinun on 

syötettävä myös toimitustietosi. Saatavilla olevat toimitustavat ja niitä varten keräämämme tiedot 

vaihtelevat kauppiaskohtaisesti. 

 

6. Mitä tietoja Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus tallentaa? 

 

Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus sallii sinun tallentaa Checkout-tietosi. Jos teet sen, 

tallennamme tiedot turvallisesti ja lisäämme ne ennakkoon sinua varten ostossa, jossa Maksa 

Revolut Checkoutin avulla -ominaisuus on saatavilla. Sinun pitää valtuuttaa jokainen osto, eikä 

ostoa tapahdu ilman lupaasi.  

 

Joidenkin tiettyjen yksittäisten tietojen tallentaminen ei ole mahdollista. Jos haluat käyttää Maksa 

Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta, sinun pitää tallentaa kaikki nämä tiedot, sillä niitä 

edellytetään ostossasi kassalla. 

 

Virheellisiä tietoja ei voi tallentaa. Voimme suorittaa tarkistuksia, ja jos antamasi tiedot ovat 

virheellisiä tai niistä tulee virheellisiä, pyydämme niiden päivittämistä. 

 

Kaikki sinua varten tallentamamme tiedot käsitellään suojatusti ja tietosuojakäytäntömme 

mukaisesti.  

 

 

7. Suhteesi kauppiaaseen 
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Vaikka suoritat oston Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuuden avulla kauppiaan kanssa, 

osto on transaktio sinun ja kauppiaan välillä (ei meidän). Tarjoamme kauppiaalle palvelun, joka 

sallii maksun hyväksymisen. Emme kuitenkaan tarjoa sinulle maksupalvelua, kun käytät Revolut 

Checkoutia. 

 

Se tarkoittaa sitä, että jos sinulla on ostamasi tavaran tai palvelun tai maksettavaksi sovitun 

summan kanssa ongelmia, keskustele asiasta kauppiaan kanssa (ei meidän). 

 

Sinulla saattaa olla myös tiettyjä oikeuksia maksutietoja tarjoavaa yhtiötä kohtaan, jos sinulla on 

kauppiaan kanssa erimielisyyksiä. 

● Jos kolmas osapuoli tarjoaa maksutietosi, ole yhteydessä tähän osapuoleen. 

● Jos ostossa käyttämäsi maksutiedot ovat peräisin Revolut-yhtiön tarjoamalta maksutililtä, 

sinulla saattaa olla tiettyjä oikeuksia minkä tahansa maksun suhteen. Näihin oikeuksiin 

sovelletaan tiliäsi koskevia käyttöehtoja sekä tilin sinulle tarjoavan konserniyhtiön 

sijaintipaikan lainsäädäntöä. 

 

8. Tilin käyttäminen ja suojaaminen 

 

Revolut Checkoutia käytetään syöttämällä matkapuhelinnumero (kuten käyttäjänimi) ja 

kertakäyttöinen salasana, jonka lähetämme tekstiviestillä tähän mainittuun numeroon. Voit 

vaihtoehtoisesti käyttää tiliäsi automaattisesti, jos käytät laitetta, jonka olemme pyynnöstäsi 

tallentaneet. 

 

Tästä syystä sinulla on oltava matkapuhelinnumero, joka voi vastaanottaa tekstiviestejä, jos 

haluat käyttää Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta. 

 

Joissakin tilanteissa meidän on pyydettävä lisätietoja sinulta, ennen kuin sallimme tilin avaamisen 

tai oston suorittamisen. Tämä siksi, että voimme suojata sinua ja muita Maksa Revolut 

Checkoutin avulla -ominaisuuden käyttäjiä. 

 

Koska matkapuhelimesi ja numero tai laite ovat työkaluja tilisi käyttämiseen, sinun on säilytettävä 

ne turvallisesti, äläkä anna kenenkään muun käyttää niitä. Jos annat niihin pääsyn jollekulle, hän 

saattaa päästä käyttämään Maksa Revolut Checkoutin avulla -tiliäsi ja tekemään ostoja 

maksutietojesi avulla. 

 

9. Juridisia asioita 

 

Valitukset  

 

Jos olet tyytymätön palveluumme, yritämme korjata asian. Teemme aina parhaamme, mutta 

tiedämme, että toisinaan jokin voi mennä pieleen. Jos haluat tehdä valituksen, ota meihin yhteyttä 

verkkolomakkeen kautta. Luemme valituksesi ja vastaamme sähköpostitse. 

 



Tilin sulkeminen 

 

Voit sulkea Maksa Revolut Checkoutin avulla -tilisi milloin tahansaklikkaamalla Vaihtoehdot-

painiketta vahvistussivulla ja valitsemalla ”Sulje tili”. Maksa Revolut Checkoutin avulla -tilin 

sulkeminen ei sulje muita Revolut-yhtiössä olevia tilejäsi. 

 

Myös me voimme sulkea Maksa Revolut Checkoutin avulla -tilisi, mutta vain seuraavissa 

tapauksissa: 

● rikot näitä Checkout-käyttöehtoja tai muita sinun ja Revolut-yhtiön välisiä käyttöehtoja 

● epäilemme, että käytät Maksa Revolut Checkoutin avulla -ominaisuutta petollisella tai 

kohtuuttomalla tavalla tai meille vahingollisesti, nyt tai tulevaisuudessa 

● meillä on muu laillinen syy tehdä niin. 

 

Näiden Checkout-käyttöehtojen muuttaminen 

 

Voimme muuttaa näitä Checkout-käyttöehtoja milloin tahansa. Yritämme ilmoittaa etukäteen 

sähköpostitse kohtuullisessa ajassa ennen merkittäviä muutoksia. Emme kuitenkaan aina kenties 

voi tehdä niin. 


