
Otsekorraldus on arvete tasumiseks üks kõige turvalisemaid ja mugavamaid viise. Kuna maksed 

tehakse automaatselt, ei tule muretseda viiviste pärast. Otsekorraldus on juhis, mille annate 

pangale või krediitkaardiettevõttele. See annab Lelyle volituse võtta teie kontolt Horizoni 

tellimusmudelile vastavat tasu. Lelyle tuleb teil volitus anda üks kord. Igakuine digiarve teatab 

teile summa ette.

Käsitsi maksmine / pangaülekanne – 
suurem turvatunne, kuna kontosse 
logitakse sisse usaldusväärse 
pangaveebisaidi kaudu. Samuti 
ettevõtte/asutuse haldusnõuete tõttu. 

Otsekorraldus pangakontolt riigis, 
mille valuuta on EURO, GBP ja USD 
(ning Islandil): teil pole vaja kasutada 
krediitkaarti. Kõik toimub hõlpsasti 
ja kiiresti ning sama ostja edasised 
maksed saab automatiseerida. 
Otsekorraldusmaksed töödeldakse 
vahetult pankade vahel, mis vähendab 
maksete nurjumistõenäosust. 

Otsekorraldus krediitkaardilt: 
enamikul juhtudel on krediitkaardiga 
maksmine lihtne ja kiire; sama ostja 
edasised maksed automatiseeritakse; 
paljude inimeste jaoks on tegu 
turvalisema makseviisiga (kuna 
makse saab tagasi kutsuda).

Kuna Lely arveldab kohalikus valuutas, 
ei mõjuta klienti valuutavahetuskursid. 

Käsitsi maksmise korral peate korrapäraselt ise ülekandeid tegema. Pangaülekannde või 

krediidimakse on kohalikus valuutas tehtav ühekordne tavamakse.

Eelised

   Iga kuu saadetakse selged arved, mille leiate 

hõlpsasti veebiportaalist ja meilipostkastist.

     Probleemide korral saab makse 8 nädala 

jooksul tühistada vaid ühe hiireklõpsuga 

(olenevalt pangast/ettevõttest).

   Enam pole tarvis muretseda maksetähtaja 

meelespidamise pärast.

   Panga- või krediitkaardiandmed tuleb 

sisestada vaid ühe korra.

    Otsekorralduse seadistamise korral ei lähe vaja 

krediitkaarti.  

  Uuendusi saab hõlpsasti hallata Lely portaalis.

Eelised

   Teie määrate, millal makse tehakse.

    Krediitkaarti pole vaja.

Puudused

   Otsekorraldus kantakse teie pangakontolt 

üle iga kuu samal päeval. 

   Kuna krediitkaardil on aegumiskuupäev ja 

selle saab tühistada, võivad maksed nurjuda.

Puudused

   Iga kuu saadetakse teile pangaülekande 

tegemise kutse või makse sooritamise link. 

See võtab aega.

    Lely võtab teenuse eest lisatasu.

   Makse hilinemise korral võidakse teie 

teenused katkestada. 

     Tagasimakseid ei tehta.

  Makselink võib kaotsi minna.

  Vigade tõenäosus on suurem.

Lely pakub Horizonit tellimusena, mida 

hallatakse keskselt ja mille eest saadetakse 

arveid. Saate tootele kohe juurdepääsu ning 

saate valida enda jaoks sobivaima Horizoni 

tellimustaseme ja seda Lely portaalis igal 

ajal muuta. 

Lepinguid pole vaja muuta, kuna kõik saab korraldada 

Lely portaali kaudu.  Portaali iseteenindusfunktsioonid 

võimaldavad teil ka ise hõlpsasti ja turvaliselt makseid 

hallata. Lely võimaldab kasutada kahte makseviisi: 

automaatne otsekorraldus ja käsitsi maksmine.

See brošüür sisaldab mõlema viisi eeliseid ja puuduseid 

ning täpsemat teavet selle kohta, miks eelistab enamik 

kliente automaatset otsekorraldust.
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Muud otsekorralduse eelised

Otsekorraldus kaitseb teie kliendiõigusi. Selleks, et Lely saaks 

pakkuda sellist maksevõimalust, läbis Lely heakskiiduprotsessi. 

Makseid kaitseb teie pank. Kui maksmisel esineb tõrkeid, tehakse 

teile kindlasti tagasimakse.

Tühistamisõigus 

Arvel on Lely nimi. AGA Lely ei saa lihtsalt teie raha ära võtta. 

Kui annate otsekorralduseks heakskiidu, on teil ka õigus see 

tagasi võtta ja tühistada mis tahes makse. Näiteks võib saada 

seda teha panga rakenduses. Kõigest üks klõps ja teile tehakse 

tagasimakse.  Küsimusi esitamata. 

Häkkimisvastased kaitsemeetmed

Lely katsetab süsteeme põhjalikult, et tuvastada võimalikud 

turbeprobleemid enne, kui häkkerid need avastavad. Samuti on 

teie kaitsmisel häkkimise ja rahapesu eest kõrged nõudmised meie 

partneril Adyenil. 

Turvaline tehnoloogia

Tasub arvesse võtta, et Lely ei tea ega salvesta kaardiandmeid. 

Neid kaitseb meie makseteenuse osutaja Adyen. Adyenil 

on selleks vajalik oskusteave ja tehnoloogia. Turvalisuse 

tagamiseks varustab Adyen tarkvarakomponentidega Lely 

portaali, kus sisestate oma kaardiandmed. Teie ja Adyeni vahel 

luuakse vahetu otseühendus ilma kõrvalise sekkumiseta.

Lely Horizon2/2

Makseandmed

Soovitud tellimuse tüübi valimisel Lely portaalis palume 

teil määrata eelistatud makseviisi, misjärel saate sisestada 

makseandmed. Lely portaalis saate valida ühe kahest 

järgmisest makseviisist.

Selle teema kohta korduma kippuvate 

küsimuste vastused leiate veebilehe 

communications.lely.com/horizon avamise 

või QR-koodi skannimise teel.

        Käsitsi maksmine 

Midagi pole vaja sisestada. Saate koos iga arvega lingi, 

mille abil tuleb makse käsitsi sooritada.
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       Otsekorraldus panga kaudu või krediitkaardiga

Horizoni tellimuse puhul palume teil järgmised andmed 

sisestada ainult ühe korra:

•   teie pangakonto andmed (kontoomaniku nimi, IBAN 

ja BIC); või

•   teie krediitkaardi andmed (krediitkaardi number, 

kaardil olev nimi, aegumiskuupäev, CVV/CVC). 

Pangakaardid

Võtame vastu ülekandeid, mille valuuta on euro, GPB ja 

USD. 

•   SEPA ühtne euromaksete piirkond.

•   BACS-i pankurite automaatne arveldussüsteem 

Ühendkuningriigis.

•   ACH automaatne arvelduskoda Ameerika Ühendriikides.

Krediitkaardid

Kõigis otsearveldust võimaldavates riikides võimaldame 

kasutada kõiki peamisi krediitkaarte: Visat ja MasterCardi.
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SAADAVAL Otsekorr.* Kred-krt Käsitsi
Euro EUR

USA dollar USD

Kanada dollar CAD

Suurbritannia nael GBP

Šveitsi frank CHF

Tšehhi kroon CZK

Taani kroon DKK

Ungari forint HUF

Norra kroon NOK

Poola zlott PLN

Rootsi kroon SEK

Lisateavet saate hankida välislinkide kaudu

Lugege Adyeni kohta lisateavet.

*   Otsekorraldus = otsekorralduse alusel toimuv pangaülekanne 
Märkus: Islandil toimub arveldamine eurodes

https://communications.lely.com/horizon/
https://vimeo.com/512575215/2ab0c142eb
https://communications.lely.com/horizon/
https://vimeo.com/512575215/2ab0c142eb

