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Salaovi

Tervetuloa Salaoveen!

Salaovi on syntynyt halusta helpottaa asunnon myyjien sekä kiinteistönvälittäjien 
arkea. Aloitimme yksinkertaisella välittäjävertailupalvelulla vuonna 2016 samalla kun 
aloitimme rakentamaan sovellusta. Kokosimme sen kokemuksen ja saadun palautteen 
palveluumme ja toimme vertailupalvelun kaikkien välittäjien ulottuville loppuvuonna 
2020. Palvelun kehitys jatkuu edelleen ja pyrimme jatkuvasti vastaamaan paremmin 
teidän välittäjien tarpeisiin.

Vertailupalvelumme lähtökohta on aina ollut se että emme vertaile ainoastaan halvinta 
välityspalkkiota vaan vertailemme parhaan välittäjän kullekin asiakkaalle kokonaisuutena. 
Ainoastaan osaava ja ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä saa asunnosta parhaan 
hinnan sekä parhaan myyntiajan.

Tule viemään liiketoimintasi uudelle tasolle kanssamme!

Osku Andersson
Toimitusjohtaja
Salaovi Oy
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Käyttöönotto

Sovelluksen käyttöönotto

Rekisteröityminen

Rekisteröidy sovellukseen täyttämällä tarvit-
tavat tiedot itsestäsi sekä välitysliikkestä jossa 
toimit. 

Tarvittavia tietoja perustietojesi lisäksi ovat mm. 
Vuosi jolloin aloitit välittäjänä, lyhyt kuvaus si-
nusta sekä y-tunnuksesi. Tämä on henkilökoh-
tainen y-tunnuksesi mikäli toimit yrittäjänä vä-
litysliikkeen alla. Mikäli sinulla ei ole yritystä voit 
syöttää kohtaan neljä nollaa: “0000”

Asiakas näkee lyhyen kuvauksen sinusta aina 
antamassasi tarjouksessa ensimmäisenä.

Profiilikuvan sekä yrityksen logon tulee olla jpg 
tai jpeg muodossa. Pyri asettamaan mahdolli-
simman hyvälaatuinen kuva koska tämä vaikut-
taa asiakkaan ensivaikutelmaan heidän nähdes-
sään tarjouksesi.

Toiminta-alueesi

Syötä näiden tietojen jälkeen alue jolla toimit. 
Voit valita alueeksi 10-50km säteen toimipis-
teeltäsi. Saat tarjouspyyntöjä asettamaltasi alu-
eelta.

Yhteistyösopimus

Tässä kohdassa saat yhteistyösopimuksen tar-
kasteltavaksi sekä allekirjoitettavaksi. Koko yh-
teistyösopimus löytyy myös osoitteesta https://
salaovi.fi/ehdot 

Maksutapa

palvelussa käyvät maksutavat ovat kaikki pankki 
ja luottokortit. Palvelu tarvitsee toimivan mak-
sutavan toimiakseen. Valikoitumiset veloitetaan 
maksutavalta automaattisesti kun tarjouksesi 
valikoituu.
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Käyttöönotto

Vakiotarjous

Sureaavassa vaiheessa asetetaan vakiotarjous. 
Vakiotarjous on pohjana kaikille tulevilla tarjous-
pyynnöille jotta sinun ei tarvitse täyttää kaikkia 
tietoja aina uudelleen tarjouspyynnön saavut-
tua.

Vakiotarjoustasi käyetään tarjouskierroksilla ole-
tuksena mikäli et jostain syystä ehdi muokata 
tarjousta asiakkaalle. Tarjouspyynnön saavuttua 
on aina noin tunti aikaa muokata vakiotarjousta.

Vidoetervehdys (PRO Ominaisuus)

Tarjouksesi voi sisältää myös videotarvehdyksen 
jolla voit vakuuttaa asiakkaasi ensikohtaamises-
sa.  Videotervehdys on PRO ominaisuus

Tarjousprosentti

Tarjous asiakkaalle annetaan hintahaarukka-
na tarjousprosenttiliukurista. Annettu tarjous ei 
ole sitova mutta suosittelemme vahvasti tarjo-
tussa tarjouksessa pitäytymistä. Tarjouksen voi 
antaa välillä 2%-5%. Alle 2% tarjousta ei voi an-
taa koska tiedämme että välitystarjouksessa on 
huomattavasti merkityksellisimpiä  asioita kuin 
ainoastaan halvin tarjous.

Mitä tarjoukseen sisältyy

Tässä kohdassa voit valita tarjouksesi sisällön. 
Tarjouksesi voi oletusarvoisesti sisältää mm. 
Ammattivalokuvauksen, Stailauksen, Asiakirjat 
esitteet fylerit yms.

Vanhat kohteesi (PRO Ominaisuus)

Kohtaan voit lisätä vanhat myydyt kohteesi. 
Myydyt kohteet eri alueilla vaikuttavat siihen 
kuinka hyvin tarjouksesi valikoituu vertailussa 
kullakin alueella. Perusversiossa voit syöttää
 5 vanhaa kohdettasi. PRO tilauksella voit lisätä 
kaikki myydyt kohteesi
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Palvelun toiminta

Toiminta

Uudet kohteet

Juuri rekisteröidyttyäsi tämä alue on tyhjä. Alat 
vastaanottaa pyyntöjä vasta rekisteröitymisesi 
jälkeen. 

Saat heti ilmoituksen uudesta tarjouspyynnös-
tä johon sinut on valittu sovellukseen. Tarjous-
pyynnön saapumisen jälkeen sinulla on noin 
tunti aikaa muokata tarjoustasi. Mikäli et muok-
kaa tarjoustasi olet mukana tarjouskierroksella 
vakiotarjouksellasi, joten et jää paitsi yhdestä-
kään kierroksesta, vaikka et ehtisi muokata tar-
jousta. Suosittelemme  kuitenkin muokaamaan 
tarjouksen jokaiselle tarjouspyynnölle sopivaksi

Tarjouksen muokkaaminen

Tarjoukseen muokkaaminen tapahtuu klikkaa-
malla tarjouspyyntöä ja muokkaamalla vakiotar-
joustasi. Et voi muokata tarjousta sen lähettä-
misen jälkeen.

Tarjouksen valikoituminen

Kun tarjouksesi valikoituu asiakaalle saat ilmoi-
tuksen sovellukseen sekä sähköpostin joka si-
sältää asiakkaan tiedot muista tarkastaa että 
sähköpostit osoitteesta info(a)salaovi.fi eivät 
mene roskapostiin. Tässä vaiheessa palvelu 
laskuttaa sinulta valikoitumisen hinnan joka on 
25+24%ALV. Saat kuitin sähköpostiin.

Valikoituminen asiakkaalle tarkoittaa että tarjo-
uksesi valikoitui asiakkaalle yhtenä neljästä par-
haasta.

Tässä vaiheessa palvelu esittelee asiakkaalle 
tarjouksesi ja saatte toistenne yhteystiedot ar-
viokäynnin sopimista varten. Asiakkaaseen voi 
olla yhteydessä myös suoraan sovelluksen cha-
tissa. Asiakas voi hyväksyä tai hylätä tarjouksen 
myös suoraan sovelluksesta
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Toiminta

Toimeksiannon ilmoittaminen

Toimeksiannot ilmoitetaan asiakkaan tarjous-
kortista sinisestä painikkeesta jossa lukee TOI-
MEKSIANTOSOPIMUS. Toimeksiantospimus 
tarkoittaa että olet solminut asiakkaan kanssa 
toimeksiannon ja saat kohteen myyntiin. 

Toimeksiantosopimukseen tulee täyttää kaikki 
pyydetyt tiedot lukuunottamatta myyntiesitet-
tä. Mikäli myyntiesitettä ei ilmoittamishetkellä 
ole voi kohtaan ladata tyhjän kuvan. 

Sopimus asiakkaan kanssa tulee ilmoittaa en-
nen kuin kohde julkaistaan internettiin. Mikäli 
kohdetta ei merkitä ennen julkaisua järjestelmä 
veloittaa maksutavalta 500e rikkomusmaksun 
automaattisesti löydettyyään myynti ilmoituk-
sen.

Salaovi lompakko

Salaovi lompakosta näet tilisi maksut, saldon 
sekä palautukset. Täältä voit lisätä uuden mak-
sutavan mikäli se pitää päivittää.

Voit lisätä lompakkoon varoja ‘Lisää varoja’ pai-
nikkeesta mikäli et halua että jokainen valikoitu-
minen veloitetaan tililtäsi yksittäin joka helpot-
taa esimerkiksi kirjanpitoon merkitsemistä.

Jotkin välitysliikkeet käyttävät tätä toimintoa 
lisätäkseen välittäjälle vertailuja aina kuukausi 
kerrallaan.
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Maksut ja hinnat

Maksut

Palvelun maksut koostuvat kahdesta osasta: Vertailumaksusta 
sekä komissiosta välityspalkkiosta. Kaikki maksut maksetaan Sa-
laovi Lompakosta.

Palvelussa voit antaa tarjouksia loputtomasti täysin ilmaiseksi. 
Maksat ainoastaan asiakkaista joille tarjouksesi valikoituu. Komis-
sio välityspalkkiosta maksetaan sovelluksesta ilmoittamalla kohde 
myydyksi.

Hinnat

Maksu
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Kohteen ilmoittaminen myydyksi

Kohde ilmoitetaan myydyksi klikkaamalla luodun toi-
meksiannon painiketta ‘Merkitse Myydyksi’. Tämän jäl-
keen ruutuun kirjoitetaan kohteen myyntihinta sekä 
palkkioprosentti. 

Mikäli sinulla on ollut kiinteä yms. palkkio tulee sinun 
laskea mikä sen osuus on myyntisummasta prosenttei-
na ja ilmoittaa se.

Tietojen syöttämisen jälkeen klikkaamalla ‘Tallenna’ ve-
loitetaan komissio maksutavalatasi. Varmista että mak-
sutavalla tai Salaovi lompakossa on maksuhetkellä tar-
peeksi varoja.

Kuitti maksusta lähetetään antamaasi sähköpostiosoi-
teeseen. Tarkasta että postit osoitteesta info(a)salaovi.fi
eivät mene roskapostiin.

Vertailumaksu

Vertailumaksu veloitetaan automaattisesti 
maksutavaltasi silloin kun tarjouksesi valikoituu 
vertailussa. kuitti lähetetään sähköpostiosoit-
teeseesi.

Emme takaa jokaisen asiakkaan tavoittamista 
koska osa asiakkaista valitsee välittäjänsä suo-
raan sovelluksesta mutta ohjeistamme kaikkia 
asiakkaita kutsumaan kaikki 4 välittäjää arvio-
käynnille. 

Mikäli ilmenee että asiakas ei ole myymässä 
hyvitetään vertailu aina takaisin lompakkoon. 

Maksu Saat kuitin sähköpostiin kaikista maksuista
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Vertailuprosessi

Asiakas tilaa vertailun

Prosessi alkaa kun asiakas on päättänyt myydä 
asuntonsa ja etsii kiinteistönvälittäjää. Kun asiakas 
tilaa vertailupalvelun kauttamme ehtonamme 
asiakkaalle on että asiakas on asunnon omistaja sekä 
hän suunnittelee asuntonsa myyntiä. 

Asiakas täyttää kohteen perustiedot sekä omat 
tietonsa järjestelmään jonka jälkeen varmistamme 
asiakkaan puhelinnumeron. Tämän jälkeen palvelu 
tekee asunnosta suuntaa-antavan hinta arvion sekä 
hakee kohteesta katukuvan josta näkee aluetta jolla 
asunto sijaitsee.

Välittäjät jättävät tarjoukset

Seuraavaksi kiinteistönvälittäjät jotka ovat merkinneet 
toimivansa kyseisellä alueella saavat ilmoituksen 
uudesta tarjouspyynnöstä ja voivat alkaa muokata 
vakiotarjoustaan asiakkaalle.

Valikoituminen

Tunnin kuluttua tarjouskierros on päättynyt ja palvelu valitsee 4 parasta tarjousta 
asiakkaalle. Paras tarjous ei välttämättä tarkoita halvinta välitystarjousta vaan 
tähän vaikuttaa myös kaikki tarjoukseen syötetyt tiedot. Näitä tietoja ovat välittäjän 
myymät kohteet alueella, välittäjän saama neliöhinta alueella sekä tarjouksen koko 
sisältö.

Välittäjän valinta

Valikoitumisen yhteydessä asiakas sekä välittäjä saavat toistensa yhteystiedot ja 
voitte alkaa sopia hankintakäynnistä. Kaikki palvelumme asiakkaat eivät kuitenkaan 
pyydä kaikkia välittäjiä hankintakäynnille koska välittäjävalinnan voi tehdä myös 
suoraan sovelluksesta alustavan tarjouksen pohjalta.

Vertailu
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Vertailu

Asiakas vertailee tarjoukset

Kun vertailu on suoritettu saa asiakas tarkasteltavaksi 
kiinteistönvälittäjien tarjoukset. Asiakas saa tarjoukset 
sähköpostiin sekä sovellukseen. 

Asiakas näkee tarjouksessa viestisi, videotarvehdyksen 
(PRO), kuinka monta vuotta sinulla on kokemusta, 
kuinka monta asuntoa olet myynyt lähiaikoina, monta 
asuntoa olet myynyt asiakkaan läheltä sekä tarjouksen 
sisällön.

Asiakas voi jo tästä näkymästä suoraan joko hyväksyä 
tai hylätä tarjouksesi. Tästä syystä vakiotarajous on 
ensisijaisen tärkeä olla kunnossa.

Suosittelemme kuitenkin kaikille asiakkaille että he 
kutsuvat kaikki välittäjät arviokäynnille jotta he voivat 
antaa tarkan välitystarjouksen.

Toimeksianto ja asiakkaan kohdekortti

Kun asiakas valitsee välittäjänsä tulee välittäjän il-
moittaa toimeksiannosta ennen kuin kohde on julkais-
tu. Kun toimeksiannon ilmoittaa tästä menee tieto asi-
akkaalle ja myös asiakas näkee kohdekortin sisällön. 
Palkkion sekä asunnon hinnan.

Kohde myyty  

Kohteen myynti ilmoitetaan sovelluksesta. Sen voi il-
moittaa joko asiakas tai kiinteistönvälittäjä kummatkin 
sovelluksestaa. Kun kohde on myyty veloitetaan ko-
missio välityspalkkiosta kiinteistönvälittäjältä.
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Ehdot

Tämä dokumentti sisältää tietoa, joka on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön. Jos 
tätä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen lukeminen, käyttö, kopiointi, tulostaminen, muuttaminen tai 
hallussapito on kiellettyä. Jos sinulla on syytä uskoa, että tätä ei ole tarkoitettu Sinulle, ole 
hyvä poista se ja kaikki sen kopiot laitteistostasi. Muista, että olet lain mukaan vaitiolovelvolli-
nen, etkä saa myöskään käyttää viestiä hyväksesi (Laki yksityisyyden suojasta televiestinnäs-
sä ja teletoiminnan tietoturvasta, 565/1999) 4 § ja Rikoslaki 38. Luku).tietoturvasta, 565/1999) 
4 § ja Rikoslaki 38. Luku).

Ota yhteyttä

Salaovi Oy
3164381-8

Ilpolantie 20
01650 Vantaa

Asiakaspalvelu(a)salaovi.fi
https://tuki.salaovi.fi

Yhteystiedot




