LASKUTUSASIAKASHAKEMUS
Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai käsittely voi viivästyä, täytäthän siis lomakkeen huolellisesti ja kokonaisuudessaan.
Yritys (nimi kaupparekisteriin ilmoitetussa muodossa)

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Yrityksen perustamisvuosi

Lähiosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)

Puhelin

Laskutusosoite (mikäli eri kuin lähiosoite)

Sähköposti

Verkkolaskuosoite

Välittäjän tunnus

Laskulle toivotaan vakioviitettä? (valinnainen tieto)

Haettu luoton määrä, € / kk

Ei
Kyllä, viite

Ostoista / kunnossapidosta vastaava henkilö

Puhelin

Sähköposti

Laskun maksusta vastaava henkilö

Puhelin

Sähköposti

Haluan vastaanottaa Pekantin markkinointiviestintää antamaani sähköpostiosoitteeseen.

Sopimusehdot:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ostaja sitoutuu noudattamaan lähetyslistoissa ja laskuissa ym. mainittuja
ehtoja.
Ostaja antaa/ostajat antavat omavelkaisen takauksen ”Yrityksen”
puolesta. Myyjällä on oikeus selvittää yrityksen vastuuhenkilöiden
luottotiedot.
Ostaja sitoutuu ilmoittamaan Myyjälle yritystä koskevista muutoksista
yritysrekisterissä.
Myyjällä on oikeus hylätä hakemus. Tieto hylkäyksestä lähetetään
Ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.
Viivästyskorkoprosentti on kulloinkin lähetteellä/laskulla mainitun
mukainen.
Myyjällä on omistus- ja takaisinotto-oikeus myytyyn tavaraan, kunnes se
on maksettu kokonaan.
Myyjällä on oikeus määritellä luottoraja ja muuttaa sitä, jos Myyjä katsoo
sen tarpeelliseksi.

8.
9.

10.

11.

12.

Myyjä on ulkoistanut laskujen lähettämisen, niiden muistuttamisen ja
perinnän Ropo Capital Oy:lle.
Suoritukset tulee maksaa laskulla näkyvälle Ropo Capital Oy:n
asiakasvaratilille NDEAFIHH FI96 1078 3000 2512 97. Maksaessa on
käytettävä laskulla näkyvää viitenumeroa.
Myyjä käsittelee Ostajan tietoja tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä
tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille.
Tietosuojaseloste on saatavilla Myyjän verkkosivuilta.
Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, jos Myyjä katsoo
asiakkaan taloudellisen tilanteen muuttuneen siten, että luoton periminen
vaarantuu.
Riita-asioissa oikeuspaikkana on Myyjän kotipaikan alioikeus.

Olen lukenut ja hyväksynyt sopimusehdot

Tämän lomakkeen allekirjoituksella Ostaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoudun/sitoudumme noudattamaan
luottoehtoja. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan muuttuvat yhteystietonsa välittömästi Myyjälle. Ostaja sitoutuu maksamaan
mahdollisista eräpäivien jälkeisistä tapahtuneista myöhästyneistä suorituksista viivästyskoron sekä huomautuskulut
Ropo Capital Oy:lle. Allekirjoituksen voi tehdä vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus tai lupa tehdä
yritykselle laskutussopimus. Käsittelyaika kestää hakemuksen saapumisesta laskien 0-3 arkipäivää.
Paikka ja aika, ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys

________________________________

Myyjän edustaja täyttää
Hyväksytty / hylätty, syy:
Pekant Oy / Pekant Lieto Oy, pvm, allekirjoitus ja nimenselvennys:

Laskutusasiakasnumero: ________________

Pekant Oy

Pikkukiventie 5

90620 OULU

P. 050 445 4005

Y-tunnus 2080530-8

info@pekant.fi

Pekant Lieto Oy

Eteläkaari 2

21420 LIETO

P. 050 445 4006

Y-tunnus 2548967-4

www.pekant.fi

