Virikesetelillä maksaminen
1. Ilmoittaudu mukaan Lenkille
ilmoittautumisjärjestelmämme kautta
https://likkojenlenkki.tapahtumiin.fi tai
puhelimitse.
2. Maksuvaiheessa järjestelmä antaa vaihtoehdot
käytössämme olevista tykyrahavälineistä.
Valitse ”maksu liikuntaseteleillä tai
saldomaksulla”.
3. Valinnan jälkeen saat sähköpostiisi
tilausvahvistuksen (tilauksen tiedot), missä on
tilausnumero. Kirjoita paperille nimesi, osoitteesi ja kyseinen tilausnumero lähetä se
yhdessä Virikeseteleiden kanssa osoitteeseen:
Tapahtumatuotanto Voltti Oy / Likkojen Lenkki
PL 33
33401 Tampere.
4. Huomioithan, että lähettämiesi Virikeseteleiden tulee kattaa koko osallistumismaksusi tai
jäljelle jäävä osa tulee olla mukana kirjekuoressa käteisenä. HUOM! Mikäli lähetät käteistä
rahaa kolikoina, laita ne pieneen pussiin tai teippaa kiinni laskuun!
5. Emme myöskään palauta Virikeseteleistä rahaa, jos lähetät niitä yli osallistumismaksusumman
verran. Esimerkki: Jos ilmoittaudut Likkojen Lenkille 31.3. mennessä (osallistumismaksusi on
38€), tulee sinun laittaa ilmoittautumisesi mukaan 8 Virikeseteliä (8 x 5 € = 40 €). Voit myös
laittaa kuoreen osan osallistumismaksusta rahana (esim. 7 Virikeseteliä ja 3 euroa = 38 €).
6. Huomioithan, että seteleitä ei voi postittaa meille enää tapahtumaviikolla 10.5.
jälkeen, koska emme ehdi käsittelemään niitä enää ennen tapahtumaa! Tässä
tapauksessa voit tehdä ilmoittautumisen ja maksaa osallistumisen seteleillä
tapahtumapäivänä Likkojen Lenkin infopisteessä.
HUOM! Maksaessasi osallistumismaksusi Virikeseteleillä, tulee seteleiden olla
postitettuna laskusi eräpäivään mennessä. Pyydämme sinua ystävällisesti huomioimaan,
että seteleiden käsittelyssä kuluu muutamia päiviä.

Mobiilimaksu Ticket Virike ja Ticket Duo -korteille
1. Ilmoittaudu mukaan Lenkille ilmoittautumisjärjestelmämme kautta
https://likkojenlenkki.tapahtumiin.fi tai puhelimitse
2. Maksuvaiheessa järjestelmä antaa vaihtoehdot käytössämme olevista tykyrahavälineistä.
Valitse ”maksu liikuntaseteleillä tai saldomaksulla”.
3. Valinnan jälkeen saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen (tilauksen tiedot), missä on
tilausnumero.
4. Kirjaudu MyEdenred-sovellukseen ja etsi käyttöpaikkaa Likkojen Lenkki Tampere.
Käyttöpaikan valinnan jälkeen tee veloitus.
5. Kun pääset vaiheeseen, missä mobiilimaksu on luotu (voimassa), merkitse itse
maksu/kuitti tilaan ”käytetty”. Varmista, että veloitustapahtuma meni onnistuneesti läpi.
6. Lähetä nimesi ja sähköpostiisi saapunut tilausnumero sähköpostilla osoitteeseen
likkojenlenkki@likkojenlenkki.fi otsikolla ”Edenred mobiilimaksu”, jotta voimme
kohdistaa maksun oikeaan ilmoittautumiseen.

Ryhmän jäsenet maksavat henkilökohtaisen osallistumisensa Virike
seteleillä tai mobiilimaksuna
1. Ilmoita ryhmäsi mukaan Lenkille https://likkojenlenkki.tapahtumiin.fi tai sähköpostitse
likkojenlenkki@likkojenlenkki.fi
2. Maksutapaa kysyttäessä, valitse ”maksu liikuntaseteleillä tai saldomaksulla” (vaikka vain
yksikin ryhmän jäsen maksaisi Virike seteleillä tai mobiilimaksuna, tulee valita tämä
maksutapa).
3. Tarkistathan sivulla ”Asiakastiedot”, että yhteyshenkilönä on ryhmän ilmoittanut henkilö ja
hänen sähköpostiosoite. Mikäli osa maksusta maksetaan laskulla, anna yrityksen laskutustiedot
valitsemalla ”teen tilauksen yritykselle / yhteisölle” ja täydennä kentät. Mikäli teillä on
käytössänne verkkolaskutus, voit lähettää laskutustiedot meille sähköpostitse.
4. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen (tilauksen tiedot)
5. Välitä jokaiselle ryhmäsi jäsenelle tiedoksi ryhmänne ilmoittautumisen
tilausvahvistus sekä sähköpostiisi saapunut ”ohje liikuntaseteleiden lähettämiseen”.
6. HUOM! Kun osa maksusta maksetaan laskulla ja osa ryhmän jäsenten tykyrahavälineillä toimi
kuten edellä ja ilmoita osoitteeseen likkojenlenkki@likkojenlenkki.fi mille summalle yritykselle
osoitettu lasku tehdään. Teemme ja lähetämme laskun, kun ryhmän jäsenten
tykymaksusuoritukset ovat saapuneet.

