
 

 

  

MobilePay Lahjat (MobilePay Gifts) – Toimitusehdot 

 

 

Voimassa 3.5.2023 alkaen. 

 

1 Johdanto  

Nämä MobilePay Lahjat -toimitusehdot koskevat MobilePay-sovelluksen kautta 

lähetettäviä ja vastaanotettavia lahjoja ja niiden animoituja paketteja. 

MobilePay Lahjat on Vipps MobilePay AS Suomen sivuliikkeen (jäljempänä 

”MobilePay”) MobilePay-sovelluksessa tarjoama sähköisen rahan palvelu, jolla voit 

ostaa sähköistä rahaa tai lahjakortteja lahjaksi muille sovelluksen käyttäjille ja 

animoituja paketteja lahjoille, lähettää ostamasi lahjat sekä vastaanottaa lahjoja muilta 

sovelluksen käyttäjiltä. Käyttäessäsi MobilePay Lahjat –toiminnallisuutta hyväksyt 

kulloinkin voimassa olevat toimitusehdot. Siksi suosittelemme, että luet nämä ehdot 

huolellisesti. 

Näiden toimitusehtojen lisäksi MobilePay-sovelluksen sopimusehtoja sovelletaan aina, 

kun käytät MobilePay-sovellusta, myös silloin, kun käytät Lahjat -toiminnallisuutta. 

Sopimusehdot ovat luettavissa osoitteessa www.mobilepay.fi/ehdot tai sovelluksessa. 

MobilePay voi milloin tahansa muuttaa toimitusehtoja. Muutoksia sovelletaan niiden 

voimaantulon jälkeen ostettaviin lahjoihin. 

 

2 Yleistä lahjoista ja animoiduista paketeista 

Voit ostaa lahjoja ja animoituja paketteja MobilePay-sovelluksellasi haluamallasi 

rahamäärällä maksuja koskevien käyttörajojesi puitteissa. Voit itse valita millaisessa 

animoidussa paketissa haluat toimittaa lahjan, eli millaisen animaation haluat 

vastaanottajan näkevän hänen vastaanottaessaan tai aktivoidessaan lahjan. Sinulla on 

myös mahdollisuus kirjoittaa henkilökohtainen viesti vastaanottajalle.  

Voit valita, haluatko lahjasi lähetettävän suoraan MobilePay-sovelluksen kautta vai 

sovelluksessa näkyvällä lahjakoodilla. Jos valitset toimituksen sovelluksen kautta, sinun 

on samalla valittava ajankohta, jolloin lahja lähetetään vastaanottajalle. Jos valitset 

toimituksen lahjakoodilla, lahja aktivoituu, kun vastaanottaja skannaa tai syöttää 

koodin MobilePay-sovelluksessaan. 

Voit lähettää lahjoja vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat MobilePay-käyttäjiä. 

 

http://www.mobilepay.fi/ehdot


 

 

Ostaessasi lahjan, ostat sähköistä rahaa MobilePaylta. Kun olet hyväksynyt oston, 

MobilePay toimittaa sähköistä rahaa sovelluksen Lahjat-toiminnallisuuteen lahjaksi, 

jossa on ilmoitettu toimitusajankohta, jos olet valinnut toimituksen MobilePay-

sovelluksen kautta, tai aktivointiajankohta, jos olet valinnut toimituksen lahjakoodilla. 

Jos olet valinnut välittömän toimituksen sovelluksen kautta, sähköinen raha siirretään 

vastaanottajalle heti. 

Ostaessasi lahjakortin MobilePay-sovelluksella, teet erillisen sopimuksen lahjakortin 

myyjänä toimivan palveluntarjoajan kanssa, joka omistaa ja myy lahjakortit. MobilePay 

omistaa ja tarjoaa lahjakorttien markkinapaikan eli myyntikanavan MobilePay-

sovelluksessa ja myy animoidut paketit lahjakorteille. 

 

3 Maksut 

Lahjojen arvot ja animoiduista paketeista perittävät palvelumaksut ilmoitetaan 

MobilePay-sovelluksessa Lahjat-toiminnallisuudessa. Arvonlisävero sisältyy 

palvelumaksuihin. Ennen kuin hyväksyt lahjan oston, näet oston kokonaishinnan, jossa 

on eritelty lahjan arvo, animoidusta paketista maksamasi palvelumaksu ja 

arvonlisäveron osuus palvelumaksusta. 

 

4 Lahjan ja animoidun paketin ostaminen, peruminen ja lunastus 

4.1 Lahjan ja animoidun paketin ostaminen 

Hyväksyessäsi lahjan ja animoidun paketin oston MobilePay-sovelluksessa lahjan arvo 

ja animoidun paketin palvelumaksu veloitetaan sovelluksen ehtojen mukaisesti 

sovellukseesi liittämältä kortilta tai tililtä ja lahjan arvo on heti nähtävissä sähköisenä 

rahana sovelluksesi "Lahjat"-toiminnallisuudessa. Sähköinen raha lähetetään 

vastaanottajalle lahjana määrittelemänäsi aikana, jos valitset toimituksen sovelluksen 

kautta, tai kun vastaanottaja aktivoi lahjansa, jos valitset toimituksen lahjakoodilla. 

4.2 Oikeutesi perua lahjan ja animoidun paketin osto 

Sinulla on oikeus perua lahjan ja animoidun paketin osto niin kauan, kun lahjaa ei ole 

toimitettu vastaanottajalle tai vastaanottaja ei ole aktivoinut sitä. Kun hyväksyt oston, 

hyväksyt samalla, että perumisoikeus lahjan ja animoidun paketin ostoon raukeaa heti, 

kun lahja toimitetaan tai vastaanottaja aktivoi sen. 

4.3 Menettely perumis- ja lunastustapauksessa 

Jos haluat perua lahjan ja animoidun paketin oston ja lunastaa ostamasi sähköisen 

rahan takaisin MobilePaylta, sinun tulee ilmoittaa meille, että haluat käyttää kohdan 



 

 

4.2 mukaista perumisoikeuttasi ja pyytää lunastusta. Tämä tapahtuu helpoimmin 

perumalla lahjan osto suoraan MobilePay-sovelluksessasi. 

Kun perut lahjan oston ja pyydät lunastusta, palautamme lahjan oston kokonaishinnan 

MobilePay-sovellukseesi maksutapahtumien vastaanottamiseksi liitetylle tilille 

mahdollisimman pian. Lunastuksesta ei veloiteta maksua. 
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