
Yritys (nimi kaupparekisteriin ilmoitetussa muodossa) Y-tunnus

Yhteyshenkilö Yrityksen perustamisvuosi

Toimitusosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka) Puhelin

Laskutusosoite ( jos eri kuin toimitusosoite) Sähköposti

Verkkolaskuosoite Välittäjän tunnus

Ostoista/kunnossapidosta vastaava henkilö Puhelin Sähköposti

Laskun maksusta vastaava henkilö Puhelin Sähköposti

1. Ostaja sitoutuu noudattamaan lähetyslistoissa ja laskuissa ym. 
mainittuja ehtoja.

2. Ostaja antaa/ostajat antavat omavelkaisen takauksen ‘Luotonhalti-
jan’ puolesta. Myyjällä on oikeus selvittää yrityksen vastuuhen-
kilöiden luottotiedot.

3. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan myyjälle yritystä koskevista muutok-
sista yritysrekisterissä.

  Yrityksen toimiala

           Kuljetusliikenne                  Linja-autoliikenne                    Maanrakennus                Korjaamo                  
       
        Muu, mikä?   _____________________________________________________________________________________

  Kalustotiedot 
 
  Autoja:                _______________  kpl
 
  Perävaunuja:      _______________  kpl 

  Työkoneita:        _______________  kpl

TILIHAKEMUS

Myyjän merkinnät

Tämän lomakkeen allekirjoituksella ostaja vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu noudattamaan luottoehtoja. 
Paikka ja aika, ostajan allekirjoitus ja nimenselvennys

4. Viivästyskorkoprosentti on kulloinkin lähetteellä/laskulla mainitun 
mukainen.

5. Myyjällä on oikeus periä 10 € kultakin lähetetyltä maksuhuomau-
tukselta sekä mahdolliset perintäkulut.

6. Riita-asioissa oikeuspaikkana on myyjän kotipaikan alioikeus. 

Olen lukenut ja hyväksynyt sopimusehdot

Sopimusehdot 

Palauta lomake postitse (vastaanottaja maksaa postimaksun):
TAVO Oy  
Tunnus 5017356 
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lomakkeen kääntöpuolella voit antaa tarkemmat tiedot kalustostasi. 
Näin voimme tallentaa ne tietojärjestelmäämme ja löydämme oikeat 
varaosat ajoneuvoihisi nopeammin ja varmemmin.  Kiitos!

Lomakkeen kääntöpuolella lisätietoja: Kyllä Ei

TAVO Tampere      Keskuojankatu 16-18 33900 TAMPERE  03 3140 3140  tavo@tavo.fi   
TAVO Seinäjoki     Yhdistelmäväylä 2 60100 SEINÄJOKI   06 4293 100  seinajoki@tavo.fi
TAVO Vaasa          Runsorintie 1  65380 VAASA  06 4293 180  vaasa@tavo.fi 
TAVO Oulu Posantie 6a 90620 OULU  06 6135 500 oulu@tavo.fi
TAVO Jyväskylä Kuormaajantie 46 40320 JYVÄSKYLÄ 014 240 2200 jyvaskyla@tavo.fi www.tavo.fi

Y-tunnus 1944606-1 



Rekisterinumero Merkki Malli

ASIAKKAAN AJONEUVOLUETTELO (ei pakollinen)
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