Maksutavat

Helsinki Marathonin osallistumisen voit maksaa verkkopankin kautta
ilmoittautumisjärjestelmässä tai liikuntaedulla. Yrityksille mahdollisuus myös
laskutukseen. Meillä käyvät seuraavat liikuntaedut:

-

Eazybreak
TYKY-maksuvälineet
ePassi
Edenred Virike-setelit
Edenred-kortti ja Edenred Mobile
ePassi
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit
Smartum Saldo

Huom! Jos maksat ilmoittautumisesi verkkopankissa, nimesi näkyy listalla heti, kun
maksu on suoritettu. Mikäli käytössä on muu maksutapa, nimi ei päivity
automaattisesti maksamisen jälkeen, vaan löytyy listalta sen jälkeen, kun maksu on
käsitelty manuaalisesti järjestäjän toimesta (tämä saattaa viedä muutaman päivän).
Maksaessasi liikuntaedulla, valitse maksuvaiheessa maksutavaksi “Liikuntaedut”.

Verkkopankki

Ilmoittautuminen tulee tehdä ilmoittautumisjärjestelmän kautta, jolloin
ilmoittautumismaksu maksetaan suoraan verkkopankissa.

Liikuntaedut

-

Eazybreak
TYKY-maksuvälineet
ePassi
Edenred Virike-setelit
Edenred-kortti ja Edenred Mobile
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit
Smartum Saldo

Huomaathan, että edellä mainitut ovat henkilökohtaisia etuja ja niillä voi maksaa vain
oman ilmoittautumisen.

Smartum-, Virike-, TYKY-, TYKY+- ja Edenred -setelit

Lähetä setelit ilmoittautumisen jälkeen seuraavilla yhteystiedoilla: juoksijan nimi ja
tapahtuma. Lähetä setelit osoitteeseen:

Helsinki Marathon Oy
Kap Hornin katu 7
00220 Helsinki

Smartum Saldo

Smartum Saldolla maksettaessa maksu tehdään verkkomaksuna ilmoittautumisen
jälkeen. Maksun suorittaja maksaa palvelun omassa Smartum-verkkopalvelussaan.
Helsinki Marathonin ilmoittautumismaksu maksetaan "Runner’s High Oy" palveluntarjoajalle.

ePassi

ePassilla voi maksaa, kun on tehnyt ilmoittautumisen tapahtumaan. Maksaa voi vain
oman osallistumisen. Säilytä saamasi tekstiviestikuitti maksusta.

Ohje:

1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi www.epassi.fi -sivuilla.
2. Valitse verkkomaksu
3. Valitse palveluntarjoajat -valikosta "Helsinki Marathon Oy"
4. Kirjoita maksamasi summa euroissa (summan saat ilmoittautumispalvelusta
ilmoittautumisen yhteydessä). Kirjoita lisäksi osallistujan nimi (joka on sama kuin
kirjautuja), tapahtuma ja matka.
5. Klikkaa “maksa”

Edenred-mobiilimaksu

1. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi www.edenred.fi -sivuille
2. Valitse palveluntarjoaksi "Runner’s High Oy”
3. Maksa valitsemasi summa

Ticket Duo ja Ticket Virike -kortti

Ticket Duo:lla ja Ticket Virike -kortilla voit maksaa toimistollamme Helsingissä (Kap
Hornin katu 7, 00220 Helsinki) pääsääntöisin arkisin klo 9-16. Ilmoitathan
saapumisestasi tai ehdotuksestasi toisesta ajankohdasta sähköpostilla:
info@helsinkihalfmarathon.fi.

EazyBreak

1. Kirjaudu sovellukseen
2. Valitse palveluntarjoaja “Runner’s High Oy”
3. Maksa valitsemasi summa

Tyky Online

1. Kirjaudu sovellukseen
2. Valitse palveluntarjoaja “Runner’s High Oy”
3. Maksa valitsemasi summa

