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Asiakkaan nimi

Y-tunnus / VAT

Osoite

Laskutusasiakas (täytetään mikäli eroaa yllämainitusta)

Hetu I

Hetu II

Puhelinnumero

Kieli / Maa

Puhelinnumero

Perustamisvuosi
Kyllä

Minulle saa lähettää markkinointipostia

Ei

Yhteyssähköposti

Yhteyshenkilö
Laskutussähköposti
OVT
Omistussuhteet (Pääosakkaat, vastuunalaiset yhtiömiehet) ja nimenkirjoitus

Arvioidut vuosiostot

Anottu luottoraja

Entinen hankintapaikka
Toimiala / mitä ostaa
Työnantaja / työsuhde alkanut
Osto-oikeudet
Tämän asiakaslomakkeen allekirjoituksella sitoudun samalla noudattamaan RTV-Yhtymä Oy:n kulloinkin voimassa olevia osto- ja myyntiehtoja sekä suorittamaan
RTV-Yhtymä Oy:IIe kuhunkin laskuun merkityn eräpäivän jälkeen tulevista maksusuorituksista RTV-Yhtymä Oy:n hallituksen päätöksen mukaista yhtiön kulloinkin
yleisesti soveltamaa viivästyskorkoa ja korvaamaan perinnästä RTV-Yhtymä Oy:lle aiheutuneet kulut.
Toimituksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia TK Yleiset 2010 myyntiehtoja ja omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu.
Hyväksyn, että RTV-Yhtymä Oy hankkii tarpeelliseksi katsomansa luottotiedot hakijasta Suomen Asiakastieto Oy:stä tai Bisnode Finland Oy:stä. Päätöksenteon
yhteydessä voidaan tarvittaessa tarkistaa myös yrityksen vastuuhenkilöiden luottotiedot
Olen tutustunut sivuilla 1 ja 2 oleviin ehtoihin ja hyväksyn ne.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Paikka ja päivämäärä

Asiakkaan tunnistaminen

ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS

Ajokortti
Henkilökortti
Passi

toimipaikka/myyjä

Muu

RTV-YHTYMÄ OY TÄYTTÄÄ
Asiakasnumero
Luottotiedot AT
Vakuudet

Toimiala/asiakasryhmä
B

Riskiluokka

Saatu/pvm

Vakuuksien laatu

Luotto hyväksytty: päivämäärä ja hyväksyjä
Lisätiedot

Maksuehto

Korkoluokka
Laskutusjakso

Käteisasiakas

Hinnastoketju
Vakuudet €

LIM

Vastuumyyjä

Luotonsaajaryhmä / kp

Alennussopimus
Vientiasiakas /
Kyllä: Ei:

EU-asiakas
Kyllä: Ei:

Hyväksytty luottoraja
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RTV‐YHTYMÄ OY:n tilimyyntiehdot:
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä tässä sopimuksessa mainittujen asiantilojen muutoksista.
RTV‐Yhtymä ei vastaa ilmoittamisen laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista.
Mikäli asiakas ei noudata sovittuja ehtoja, voidaan tili sulkea. Tilin uudelleen avaamisesta on sovittava
erikseen.
RTV‐Yhtymällä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeudet kolmannelle osapuolelle.
Asiakaslomake siirtyy sähköpostin välityksellä tallennettavaksi RTV-Yhtymän asiakasrekisteriin. RTV-Yhtymä
voi käyttää rekisterin tietoja asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin silloin kun siihen on saatu lupa.
Takaus‐panttaussitoumuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ja takaus‐panttaussitoumuksen
perusteella tapahtuva periminen käsitellään RTV-Yhtymän kotipaikan käräjäoikeudessa tai velkojan tai
pantinhaltijan niin halutessa takaajan tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa tai siinä oikeudessa, missä
päävelkaa koskeva asia voidaan panna vireille.
Mikäli asiakas ei ole käyttänyt tiliään viimeisen 12 kuukauden aikana, saattaa tilisuhde katketa ilman
erillistä irtisanomista.

