
ASIAKASLOMAKE YRITYKSET
Maatalousyrittäjät

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT
Nimi (Sukunimi Etunimet) Y-tunnus Henkilötunnus

Nimi (Sukunimi Etunimet) Y-tunnus Henkilötunnus

Nimi/toiminimi (kaupparek.muk.) Y-tunnus Henkilötunnus

Markkinointinimi Asiakasryhmä Tuotantosuunta

Toimitusosoite Postinumero Postitoimipaikka

Laskutusosoite, postiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Laskutusosoite, verkkolaskutus Oper.tunnus Operaattori

Sähköpostiosoite Myyjä nro:

Tilaus- ja ostoasioiden yhteyshenkilö Puhelin

Yrityksen omistaja Yrityksen toimiala

Pankkiyhteys (IBAN tilinumero) Bic koodi

Arvioidut vuosiostot

Maksuväline / -tapa Kieli Arvioidut vuosiostot eur (sis.alv)

Omistuksen pidätysehto:

Lisätietoja:

Laskutuspalvelumaksu sopimushetkellä:
sähköposti/verkkolasku 1,95 €, postitse 3,90 €

Lantmännen Agro/-ketjun kaupat saavat lähettää palveluihin ja markkinointiin liittyviä viestejä matkapuhelimeeni sähköpostiini

ALLEKIRJOITUKSET 
Vakuutan tiedot oikeiksi ja täydellisiksi ja sitoudun omalta osaltani pitämään tiedot ajan tasalla.

Paikka ja päivämäärä

Asiakkaan allekirjoitus

Nimen selvennys

Lantmännen Agro  TÄYTTÄÄ
Maksuehto Luottotiedot saatu pvm (liitteenä)

7 pv netto sähköposti/verkkolasku, 10 pv postitse lasku

yliaikakorko 15%

Lisätiedot ja luottolausunto

Vakuudet Vakuuslaji Euromäärä

Voimassaoloaika

Hyväksyminen (pvm ja yksikön allekirjoitus)

Tämä asiakaslomake on asiakasta velvoittava asiakkaan 
käydessä luottokauppaa Veljekset Heiskanen Oy:n kanssa. 
Tämän asiakaslomakkeen allekirjoituksella sitoudun / 
sitoudumme samalla noudattamaan kulloinkin voimassa 
olevia myynti- ja maksuehtoja sekä suorittamaan Veljekset 
Heiskanen Oy:lle kuhunkin laskuun merkityn eräpäivän 
jälkeen tulevista maksusuorituksista viivästyskorkoa ja 
perinnästä Veljekset Heiskanen Oy:lle aiheutuneet kulut. 
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun 
kauppahinta on maksettu, minkä hyväksyn / hyväksymme. 

Viivästyskorko asiakaslomaketta allekirjoitettaessa on 15,0% Luottoraja: euroa

Asikkaan luottotiedot 
tarkistetaan Asiakastieto Oy:n 
luottotietorekisteristä

Omistusoikeus kaupankohteena oleviin tavaroihin 
siirtyy ostajalle vasta kun koko kauppasumma on 
maksettu.

suomi ruotsi

Lantmännen Agro Oy
Vanha Porvoontie 245 

01380 Vantaa
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