
Meillä käy nyt myös laaja valikoima liikuntaetuuksia! 
 

 Smartum (Saldo ja fyysinen seteli) 
 e-Passi 
 Eazybreak 
 Edenred (Virike-seteli) 
 Tyky-maksutavat (esim. fyysinen seteli) 

 

Liikuntaetu tulee käyttää liikuntapalveluihin, joihin luetaan agility (agilityharjoitukset, agilitykilpailut ja 
muut agilityyn liittyvät tapahtumat) sekä erilaiset koiran ja omistajan liikuntatunnit. (Toko, Rally-toko, 
pentukurssit, arkitottelevaisuus ymv. eivät kuulu liikuntaedun piiriin.) 
 
 

Avoimen laskun maksaminen sähköisellä liikuntaetuudella: 
 

1. Laskun saatuasi, tee avoin maksu haluamallasi summalla EdenRed / Eazybreak / E-passi / 
Smartum -sivuilla tai sovelluksessa.  

 Löydät meidät nimellä: Vaasan Agilityseura ry 

 toimi hyvissä ajoin, että ehdimme prosessoida suorituksen ennen laskun eräpäivää!  

2. Lähetä viesti osoitteeseen vas.rahastonhoitaja@gmail.com ja laita viestiin seuraavat tiedot: 

 kuvankaappaus liikuntapassiostosta (tai kuva näytöstä, jossa näkyy vahvistuskoodi), tai 
vahvistuskoodi 

 laskun numero, jota maksu koskee 

3. Saatuamme sähköpostisi, suoritamme liikuntaedulla maksamasi summan laskusta. 

4. Mikäli maksat liikuntaetuudella vain osan laskusta, maksa laskun loppuosa eräpäivään 
mennessä. 

 

Ohje fyysisen Smartum-, Tyky- ja Virike- setelin käyttöön 

 
1. Odota kunnes saa laskun osallistumismaksusta. 

2. Kirjoita liikuntaseteleihin nimesi siihen varatulle paikalle ja erottele setelit toisistaan. 

3. ota yhteyttä rahastonhoitajaamme vas.rahastonhoitaja@gmail.com ja sovi seteleiden 
toimittamisesta. 

4. Saatuamme setelisi suoritamme liikuntaedulla maksamasi summan laskusta. 

5. Mikäli maksat liikuntaetuudella vain osan laskusta, maksa laskun loppuosa eräpäivään 
mennessä. 

 

 

Agilityn kilpailumaksujen suorittaminen liikuntaetuudella  
 

1. Mikäli käytössäsi on sähköinen liikuntaetuus, tee avoin maksu haluamallasi summalla 
EdenRed / Eazybreak / E-passi / Smartum -sivuilla tai sovelluksessa ENNEN kuin ilmoittaudut 
kilpailuun Kitussa.  
 Löydät meidät nimellä: Vaasan Agilityseura ry 

2. Ilmoittaudu kilpailuihin Kitussa ja ilmoita Kitun ilmoittautumisen lahjakorttien summa –
kohdassa millä summalla käytät liikuntaetua kilpailumaksun maksamiseen ja lisätietoja –
kohdassa mitä liikuntaetua käytät ja mikäli käytössäsi on fyysinen liikuntaseteli. 

3. Maksa mahdollinen loppusumma kisamaksusta kilpailukutsussa annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

4. Laita sähköpostiviesti osoitteeseen vas.rahastonhoitaja@gmail.com ilmoittaaksesi 
liikuntaedun käytöstä ko. kilpailumaksun suorittamiseen ja sopiaksesi mahdollisten fyysisten  
seteleiden toimittamisesta. 

5. Toimita fyysiset liikuntasetelit kisapaikalle ilmoittautumis-/infotiskille, ellet ole rahastonhoitajan 
kanssa sopinut jotakin muuta toimitustapaa. 
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