
 

BIG BUSINESS INSIGHT GROUP TILAUSEHDOT 

Päivitetty 11.1.2023 

Osallistumismaksu laskutetaan ennen tilaisuutta. Hintaan lisätään alv 24%. 
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin sairastapausten yms. force majeure tilanteiden 
osalta. 

Yleiset peruutusehdot ovat seuraavat: 

14 vrk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista perimme 50 % osallistumismaksusta, 
tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Peruutukset on 
tehtävä kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalveluun customercare@bignordic.com tai suoraan 
myyjän sähköpostiin. Esteen ilmetessä voi osallistumisen myös siirtää kollegalle tai toiseen 
tulevaan tapahtumaamme. 

Järjestäjällä on oikeus siirtää tapahtuma-ajankohta ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla 
asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa. 

Maksupalvelutarjoaja   

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) 
yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun 
saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on 
maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä 
tuotteen toimittajaan.  

Paytrail Oyj, Y-tunnus: 2122839-7 
Innova 2  
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä  

YHTEYSTIEDOT 

www.bignordic.com 

customercare@bignordic.com 

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo 

BIG BUSINESS INSIGHT GROUP ORDER TERMS 

Updated 11.1.2023 

The participation fee will be billed before the event. 24% VAT will be added to the price. We 
withhold the right to changes in the program due to case of illness etc. and other force 
majeure situations. 

mailto:customercare@bignordic.com
http://www.bignordic.com
mailto:customercare@bignordic.com


General terms of cancellation: 

From cancellations 14 days prior to the event we will collect 50% of the participation fee, 
whereafter we will collect the entire participation fee in case of cancellation. Cancellations have 
to be done in writing by email to the customer service email customercare@bignordic.com or 
directly to the email of the sales person. In the event of an obstacle, the participation can also 
be transferred to a colleague or to another event in the near future. 

The organizer has the right to change the date and time of the event without liability for 
damages by informing the customer/participant about the change by email at the latest two 
(2) weeks before the event. 

Payment Service Provider  

Paytrail Plc acts as a collecting payment service provider and is an authorized Payment 
Institution. Paytrail Plc will be shown as the recipient on your bank or credit card statement. 
Paytrail Plc will forward the payment to the merchant. For reclamations, please contact the 
website the payment was made to.  
 
Paytrail Plc 
Innova 2  
Lutakonaukio 7 
40100 Jyväskylä 

Business ID 2122839-7 

CONTACT INFORMATION 

www.bignordic.com 

customercare@bignordic.com 

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo
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