
Vallitsevan koronatilanteen takia tarjoamme sekä yrityksille, että yksityisille mahdollisuuden ansaita myymällä 
tuotteitamme.

Myynnin aloittaminen ei sido mihinkään, eikä meille siitä tarvitse erikseen ilmoittaa. Kun kaupat on sovittu, ilmoitetaan siitä 
meille. Kun asiakas on maksanut tuotteet, saa myyjä provision.

YRITYKSILLE
Yrityksille toimintaperiaate on hyvinkin yksiselitteinen. Kun yritys on sopinut kaupat ja asiakas on maksanut tuotteet meille, saa 
yritys laskuttaa meiltä provisionsa. 

YKSITYISILLE (EI OMAA YRITYSTÄ)

Pystymme tarjoamaan saman mahdollisuuden myös yksityisille. Yksityishenkilön on mahdollisuus laskuttamaa meiltä sovitun 
provision toteutuneiden kauppojen jälkeen, käyttämällä ns. kevytyrittäjäpalvelua kuten esimerkiksi Ukko.�, OP Kevytyrittäjä, 
Eezy kevytyrittäjyys ja Invoicery.

Provisiot maksetaan aina toteutuneen ja maksetun tilauksen jälkeen aina kuun 15. päivä tai kuun viimeisenä päivänä, riippuen 
kumpi tulee ensin.

MYYTÄVÄT TUOTTEET

SUOJAMASKI
CE-hyväksytty kertakäyttöinen suojainmaski (ns. toimenpidemaski). Tiedoksi: Toimenpidemaski ei varsinai-
sesti suojaa itse käyttäjää vaan lähinnä suojaavat muita tartunnalta. Suosittelemme suojaukseen FFP2-suo-
jainta. Myydään 50 kpl:n laatikoissa (ei mahdollisuutta myydä pienempiä eriä).

FFP2-LUOKAN HENGITYSSUOJAIN
CE-hyväksytty FFP2-hengityssuojain suojaa käyttäjäänsä oikein käytettynä tehokkaasti pienemmiltäkin 
hiukkasilta kuten bakteereilta ja viruksilta, esimerkiksi koronavirusta vastaan. Tason FFP2 hengityssuojain 
suodattaa vähintään 94% ilman epäpuhtauksista joiden koko on 0,3 mikrometriä tai alle sen. Myydään 50 
kpl:n laatikoissa (ei mahdollisuutta myydä pienempiä eriä).

MYYNTIHINNAT JA PROVISIO

Tuote Määrä Yksikköhinta Esimerkkimäärä Myyntihinta Provisio
Suojamaski 100 kpl 1,10 € 100 kpl 110,00 € 20 € / 100kpl
FFP2 suojain 50-99 kpl 6,94 € 50 kpl 347,00 € 50 €
FFP2 suojain 100-299 kpl 6,55 € 100 kpl 655,00 € 110 €
FFP2 suojain 300-499 kpl 6,15 € 300 kpl  1845,00 € 340 €
FFP2 suojain 500-1000 kpl 5,75 € 500 kpl 2875,00 € 580 € 

Yli 1000 kpl määristä pyydä erillinen tarjous osoitteesta myynti@suojamaski.� tai numerosta 041 5353 433
Myyntihintoihin lisätään alv. 24%

TARJOAMMEAJANKOHTAISTA
LISÄANSIOTA YRITYKSILLE

JA YKSITYISILLE.
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MYYTÄVÄT TUOTTEET
Tuoterepertuaarissamme on tällä hetkellä 2 tuotetta; perinteinen suojamaski, sekä FFP2-tason hengityssuojain.
Kaikki myytävät tuotteet ovat CE-hyväksyttyjä tuotteita (vai CE-hyväksyttyjä tuotteita saa laillisesti myydä).

Yleisesti suosittu suojamaski EI SUOJAA käyttäjää. Se on tarkoitettu ”suojaamaan muita käyttäjältä”. Tällaisia käytetään mm. 
toimenpidemaskeina (esimerkiksi hoitajat, lääkärit, kauneudenhoitoalalla, tuotantolaitoksissa). Suojatakseen itse käyttäjää, 
tulee suojaimen olla vähintään FFP2-tasoa.
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SUOJAMASKI FFP2-TASON HENGITYSSUOJA

CE-hyväksytty, kertakäyttöinen kasvomaski suun sekä 
nenän suojaksi. Kasvonsuojalla vältetään omasta 
uloshengitysilmasta pisaratatartunnalla leviäviä 
tartuntoja. Suojaa käytetään mm. Kirurgisena erikoi-
suojaimena ja ns. toimenpidemaskina.

Helppokäyttöinen hygieniasuoja muotoutuu hyvin 
kasvoille ja pysyy tiiviisti kasvoilla korvalenkkien ja 
muovattavan nenätuen ansiosta.

Suosittelemme suojaukseen FFP2-suojainta.

Minimimäärä 100 kpl.

CE-hyväksytty FFP2-tason hengityssuojain suojaa 
tehokkaasti pienhiukkasilta, homeitiöiltä, bakteereilta 
ja viruksilta, antaen käyttäjälleen vahvan torjuntakei-
non pisaratartunnalle ja hengitysteitse leviäville 
taudeille kuten esimerkiksi Koronavirus (COVID 19).

Helppokäyttöinen infektiosuoja muotoutuu hyvin 
kasvoille ja pysyy tiiviisti kasvoilla korvalenkkien ja 
muovattavan nenätuen ansiosta.

FFP2-tason hengityssuojain suodattaa vähintään 94% 
ilman epäpuhtauksista joiden koko on 0,3 mikromet-
riä tai alle sen.

Minimimäärä 50 kpl.

Tuote Määrä Yksikköhinta Esimerkkimäärä Myyntihinta Provisio
Suojamaski 100 kpl 1,10 € 100 kpl 110,00 € 20 € / 100kpl
FFP2 suojain 50-99 kpl 6,94 € 50 kpl 347,00 € 50 €
FFP2 suojain 100-299 kpl 6,55 € 100 kpl 655,00 € 110 €
FFP2 suojain 300-499 kpl 6,15 € 300 kpl  1845,00 € 340 €
FFP2 suojain 500-1000 kpl 5,75 € 500 kpl 2875,00 € 580 € 

Yli 1000 kpl määristä pyydä erillinen tarjous osoitteesta myynti@suojamaski.� tai numerosta 041 5353 433
Myyntihintoihin lisätään alv. 24%



TOIMITUSAIKATAULU
Suuren kysynnän (ja huonon saatavuuden) takia ovat toimitusajat tällä hetkellä pitkähköjä ja vaihtelevia. FFP2 suojaimia on 
yleisesti saatavilla mutta suojamaskeissa on n. 8-14 vrk toimitusaika tilauksesta. Kun yritys tekee tilauksen asetetaan se toimi-
tusjonoon.

TOIMITUS JA LASKUTUS
Tuotteet maksetaan ennen toimitusta. Kun kauppa on sovittu asetamme asiakkaan tilausjonoon ja lähetämme asiakkaalle 
laskun. Lasku tulee maksaa päivän kuluessa. Jos maksua ei suoriteta, menettää asiakas jonopaikkansa ja lisätään uudelleen 
jonoon kun maksu on suoritettu. Tämä siitä poikkeussyystä, että volyymit ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen suuria, emmekä 
pysty tekemään luotonvalvontaa tarvittavalla tahdilla. Tuotteet toimitetaan heti kun ne ovat saapuneet varastoon.

MYYNTIPROSESSI
1. Meille ei tarvitse ilmoittaa jos aloittaa tuotteidemme myynnin.
2. Myyjä saa myydä kenelle tahansa (minimi 50 kpl erät).
3. Asiakkaalle myyjä ilmoittaa referenssiksi nimensä, jotta voimme kohdistaa provision oikealle henkilölle.
4. Kun myyjä on sopinut kaupat asiakkaan kanssa, ilmoittaa myyjä meille asiakkaan yhteystiedot sekä määrän.
5. Me kontaktoimme asiakkaan, varmistamme kaupan ja lähetämme laskun.
6. Kun asiakas on maksanut laskun, ilmoitamme siitä myyjälle, joka saa vapaasti laskuttaa meiltä provisionsa.

PROVISION LASKUTTAMINEN JA MAKSAMINEN
Myyjä voi laskuttaa meiltä provision, joko olemassa olevan yrityksensä kautta, tai käyttäen hyödyksi ns. kevytyrittäjäpalvelua 
kuten esimerkiksi Ukko.�, OP Kevytyrittäjä, Eezy kevytyrittäjyys ja Invoicery.

Provisiot maksetaan aina toteutuneen ja maksetun tilauksen jälkeen aina kuun 15. päivä tai kuun viimeisenä päivänä, riippuen 
kumpi tulee ensin. 

LASKUTUSTIEDOT
PaySec Finland Oy
Pikku Satamakatu 3-5
00160 Helsinki

Y: 2816440-2

KYSYMYKSET
Jos herää kysymyksiä, voi ne lähettää sähköpostilla -> myynti@suojamaski.� tai soittaa numeroon 041 5353433

TSEMPPIÄ MYYNTIIN!
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