
personalförmåner



• För att komma igång med Epassi, ladda ner 

gratis Epassi -appen. Du kan också 

komma igång via en webbläsare online.

• Du kan använda dina Epassi -förmåner

1. Med applikationen

2. I vissa webbutiker

3. På Epassi-onlinetjänst

4. Genom att ange ditt telefonnummer till leverantören

5. Med sms

Allmänt om
Epassi -förmåner



Kom igång
med Epassi.



Ladda ner
Epassi-appen
från din appbutik

https://apps.apple.com/fi/app/epassi/id651335156?l=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.eventbrokers.sporttipassimobile&hl=fi&gl=US


Ladda ner Epassi -applikationen
och logga in

2) Installera gratis Epassi -
appen på din telefon.

3) Kontrollera att det

föreslagna telefonnumret

är korrekt. Vi skickar en 

inloggningskod till ditt
nummer.

4) Bekräfta telefonnumret

med koden du fick.

5) Kontrollera / fyll i dina uppgifter

och du är redo att komma igång!

Obs! Lägg till en e -postadress som du 
läser regelbundet.

1) Du kommer att få en 

inbjudan från Epassi via SMS. 
Klicka på länken i meddelandet.

Obs! Inbjudan kan också komma till din e -
post. Gör samma sak med

e-postinbjudan.



Logga in i Epassi via webbläsaren

Öppna din webbläsare och gå till
sidan https://services.epassi.fi/ui/login

Logga in med e-postadressen som du 

fick välkomstmeddelandet till och som 

du läser regelbundet. Vi skickar dig en

engångskod till denna adress.

Bekräfta Din E-postadress med 

koden du fick

Kontrollera / fyll i dina uppgifter

och du är redo!
Obs: Lägg till en e -

postadress som du läser regelbun
det.

https://services.epassi.fi/ui/login


Betala med
förmånerna.



1. Gå till den leverantör där du vill betala med Epassi.

2. Hitta platsen genom sök funktionen eller under 

"Nära dig" listan.

3. Skriv in beloppet och verifiera köpet längst nedpå skär

men. 

4. Du får ett kvitto i applikationen. Visa det 

till kassan inom 15 minuter.

5. Med Pendlingsförmånen kan du betala din biljett

direkt via VR Matkalla appen eller köpa en

engångsbiljett via Matkahuoltos betjäningspunkt eller

via R-Kiosken. Via Matkahuolto eller R-Kiosken sker

betalningen med ditt telefonnummer som är insatt i

Epassi, meddela telefonnumret till kassan. 

Betala med Epassi-
appen



1. Sök leverantör

2. Fyll i belopp och svep åt höger 
för att bekräfta betalningen. 3. Vissa kvittot vid kassan

200,00 €



1. Gå till den leverantör där du vill betala med 

Epassi.

2. Berätta att du vill betala med Epassi, och ange 

ditt telefonnummer.

3. Kassören kommer att kontrollera din identitet

och debitera betalningen baserat på ditt
telefonnumret.

Betalningsmetoden används främst för 

pendlingförmånen och vid R-Kioski. Hos vissa 

idrotts-, kultur- och välmåendeleverantörer går det 

också att betala med telefonnummer.

Betala på plats med ditt
telefonnummer



Om du inte har en smarttelefon kan du också

betala för ditt köp med SMS. Gör så här:

1. Ange plats -ID, mellanslag och belopp som ska

betalas i textmeddelandet. 

Till exempel "39097 9,80".

Leverantörens femsiffriga plats-id får du i 

kassan.

2. Skicka SMS:t till 050 902 3456

3. Visa kassan kvittot som du fått som ett 

returmeddelande.

Betala på plats med SMS



Arbetsgivaren hanterar inställningar, 

distribution och förmånsbelopp.

Epassi stöder och hjälper

• Epassi webbtjänst för anställda
• Epassi kundsupport
• Vanliga frågor

• Kundsupport är tillgängligt även per telefon:

Ring 0200 69 000
må-fre 8-16. Stängt under veckoslut och helger.
Pris per samtal 1,75 € + lna (mna)

Hjälp till användning av Epassi

https://www.epassi.fi/sv/anstalld
https://support.epassi.fi/sv-SE/support/home
https://support.epassi.fi/sv-SE/support/solutions/77000061218

