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Collector Bankin maksuratkaisun 
uusi nimi on Walley
Tuotemerkin muutos on osa panostustamme tulla pohjoismaisten kauppiaiden ja 
kumppaneiden ensisijaiseksi valinnaksi. Kun maksuratkaisulla on oma tuotemerkki 
Collector Bankin alla, voimme selkiyttää tarjontaamme yritys- ja henkilöasiakkaille 
ja luoda entistä parempia kokemuksia liittyen toimivaan, helppoon ja turvalliseen 
maksamiseen. Tästä lähtien toimimme osoitteessa www.walley.fi  

Lanseeraukseen liittyviä uudistuksia  
Uuden tuotemerkin lisäksi meillä on muitakin uudistuksia. Walleyn esittelyn yhteydessä 
on luvassa muitakin parannuksia:  

 • Checkoutin uusi versio  
 • Uusi Merchant Hub kauppiaillemme  
 • Walley-sovellus, jossa loppuasiakas voi hallinnoida laskujaan   
 • Täysin uusi sivusto ja asiakaskirjautuminen
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Usein kysyttyä 

Miten asiakkaat tavoittavat teidät? Muuttuvatko asiakaspalvelun yhteystiedot? 
Meille on tärkeää, että asiakkaamme tavoittavat asiakaspalvelumme helposti 
ja nopeasti. Siksi puhelinnumeromme säilyy ennallaan: 09 3158 9947. 
Sähköpostiosoitteemme vaihtuu ja on jatkossa hello@walley.fi . Vanhat 
sähköpostiosoitteet toimivat kuitenkin vielä jonkin aikaa. 

Koskevatko uudet yhteystiedot myös yritysasiakkaita? 
Yritysasiakkaille on uusi sähköpostiosoite: b2b@walley.fi . Puhelinnumero säilyy 
ennallaan: 029 370 0300 

Miten tavoitan merchant supportin? Muuttuvatko yhteystietonne? 
Kyllä, sähköpostiosoitteemme muuttuu. Uusi osoite on help@walley.fi  mutta vanha 
sähköpostiosoite (partner@collectorbank.fi ) on toki käytössä vielä jonkin aikaa. 
Meille on tärkeää, että tavoitat meidät mahdollisimman helposti, joten älä anna 
sähköpostiosoitetta asiakkaillenne. 

Miksi teistä tulee Walley? 
Tuotemerkin muutos on osa panostustamme tulla suurten pohjoismaisten kauppiaiden 
ja kumppaneiden ensisijaiseksi valinnaksi. Haluamme selkiyttää tarjontaamme 
yritys- ja henkilöasiakkaille ja luoda entistä parempia kokemuksia liittyen toimivaan, 
helppoon ja turvalliseen maksamiseen.

Onko Walley osa Collector Bankia? 
Kyllä, Walley on Collector Bankin rekisteröimä tavaramerkki. Se ei siis ole erillinen 
yritys. 

Kuka toimii luotonantajana, Collector Bank vai Walley? 
Collector Bank toimii luotonantajana ja on juridinen osapuoli. Tämä käy ilmi 
sopimuksista ja ehdoista. 

Kumpi on luottotietojen tarkistaja – Collector Bank vai Walley? 
Niissä tapauksissa, joissa on tarpeen tehdä luottotietojen tarkistus, juridisena 
osapuolena on Collector Bank. Tietyissä tapauksissa myös tiedot Walleysta tullaan 
mainitsemaan.

Onko teillä uusi sivusto? 
Totta kai on! Käy katsomassa osoitteessa www.walley.fi . 
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Uusitaanko Omat sivut? 
Kyllä, Omat sivut ovat nyt osoitteessa my.walley.fi.  

Mistä sähköpostiosoitteesta lasku lähetetään? 
Lähettäjä vaihtuu asteittain Collectorista Walleyksi. Muutos toteutetaan syyskuun 
aikana ja uuden sähköpostiosoitteen käyttöönotto ja laskujen perille saapumisen 
varmistus vie jonkin aikaa. 
 
Jos asiakkaat ilmoittavat, että eivät ole saaneet laskua, pyydä heitä tarkistamaan 
roskapostit. 

Onko teillä Walleylle uudet maksutiedot? 
Ei ole. Tilinumero säilyy ennallaan.  

Pitääkö asiakkaiden päivittää sopimuksensa? 
Ei tarvitse, koska juridinen osapuoli on edelleen Collector Bank.  


