
Företaget (namnet i form som är godkänts av handelsregistret) FO-numret

Kontaktperson Bolaget grundat år

Leveransadress (gatuadress, postnummer, postkontor) Telefon

Faktureringsadress (om annan än leveransadress) E-post

Näträkning Förmedlarens id

Inköp/underhåll ansvarig person Telefon E-post

Betalningsansvarig person Telefon E-post

1. Köparen godkänner att följa villkor som är nämnda i följesedeln och 
fakturor etc. 

2. Köparen ger en egenskyldig borgen för kreditinnehavarens del. 
Säljaren har rätt att kontrollera kredithistorien av personen som är 
ansvarig av bolaget.

3. Köparen förbinder sig att informera säljaren om bolaget gällande 
ändringar, som görs i företagsregistret .

Genom att underteckna detta formulär,  bekräftar köparen att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder sig att uppfylla kreditvillkor.  

Plats och datum, namnteckning och namnförtydligande av köparen 
 

  Företagets bransch 

           Godstrafik                           Busstrafik                                 Jordbyggnad                   Verkstad               
       
        Annat, vad?   _____________________________________________________________________________________

  Fordonsinformation
 
  Bilar:                _______________ (antal)
 
 Släpvagnar:     _______________ (antal) 

 Arbetsmaskiner:       _______________  (antal)

KONTOANSÖKAN

Du kan ange information om din utrustning på baksidan av blanketten. 
På detta sätt kan vi bevara dem i vårt informationssystem och vi kan 
hitta rätt reservdelar till ditt fordon snabbare och mer tillförlitligt. Tack!

Mer information på baksidan av blankett: Ja

Nej

Säljarens anteckningar

4. Dröjsmålsränta är samma som nämnd i följesedel/faktura. 
5. Säljaren har rätt att debitera € 10 för varje utsända betalningsupp-

maning samt eventuella uppbördskostnader.
6. Rätt plats i konflikter är domstol i första instans på säljarens hemort. 

Jag har läst och godkänt villkoren

Avtalsvillkor 

Returnera blanketten per post (mottagaren betalar portot): 
TAVO Oy  
Tunnus 5017356 
00003 VASTAUSLÄHETYS

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.fiw www.tavo.fi

Y-tunnus 1944606-1 



Registreringsnummer Märke Modell

Kundens fordonslista  (inte obligatorisk)
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