Luottamuksellinen

Hakemus luottoasiakkaaksi / yksityisasiakkaat
NIMITIEDOT
Asiakkaan nimi
Postiosoite ja –numero
Puhelinnumerot
Henkilötunnus
Mahdollinen muu yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön puh. nro
Lisätietoja, mm. laskutusosoite,
jos eri kuin henkilön postiosoite

Asiakkaan sähköpostiosoite

LUOTTOMYYNTI JA MAKSUEHDOT
Luottomyynti (toimipaikat)
Luottoraja

Ostot laskutetaan kerran / kaksi kertaa kuukaudessa.
Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko myöhästyneille suorituksille korkolain mukaan.

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan Turun Osuuskaupan voimassaolevia myynti- ja maksuehtoja.
Aika ja
Paikka: _______/__20__ Allekirjoitus_______________________
Nimen selvennys
Hyväksyntä ___/__20__

Allekirjoitus_______________________
Nimen selvennys

Sopimus on voimassa________________alkaen.

__________________________________________________________________________________________________________________
Turun Osuuskauppa
Postiosoite
PL 186
20101 Turku

Konttori
Sibeliuksenkatu 3
20100 Turku

SOK Palveluässä / myyntireskontra
Puh 010 768 6012
Sposti: palveluassa.myyntireskontra@sok.fi

Luottamuksellinen

Hakemus luottoasiakkaaksi / yksityisasiakkaat

LASKUTUSSOPIMUS
YKSITYISASIAKKAILLE

1. Laskutustilin käyttöoikeus

5. Luottokelpoisuus

Tämän sopimuksen tultua voimaan asiakas
voi ostaa tavaroita ja palveluita Turun Osuuskaupan tässä sopimuksessa mainitusta toimipaikasta asiakasnumeron mukaiselle tilille.
Asiakkaan maksamattomana oleva luotto ei
saa ylittää luottorajaa laskutuskauden aikana

Turun Osuuskaupalla on oikeus tutkia asiakkaan luottokelpoisuus ja merkitä asiakasrekisteriinsä luottotilisopimuksessa ilmenevät
asiakastiedot. Turun Osuuskauppa ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä. Turun Osuuskaupalla on oikeus rajoittaa tilin käyttöä tai peruuttaa tilin käyttöoikeus.

2. Ostaminen tilille
Laskutustilille ostettaessa ostajan on esitettävä kassalla voimassa oleva asiakaskortti tai
maksusitoumus ja todistettava henkilöllisyytensä sekä allekirjoitettava toimipaikkaan jäävä tosite ostotapahtumasta. Poikkeustilanteessa voidaan sopia, että asiakas tekee
tilauksen sähköpostitse tai valtuuttaa valtakirjalla toisen henkilön tekemään ostoja
hänen laskutustililleen. Valtakirja jää Turun Osuuskaupan toimipaikkaan.

3. Asiakaskortilla tehdyt ostot ja kortin
katoamistapaukset
Asiakas vastaa kaikista korteilla tehdyistä ostoista riippumatta siitä kuka asiakaskorttia on
käyttänyt. Asiakas vastaa kaikista asiakaskorteilla tehdyistä ostoista siihen asti, kun
kortin katoamisesta on ilmoitettu myyjäliikkeeseen. Uudesta asiakaskortista veloitamme 10€ kulut.

6.

Muutokset
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan nimen- ja
osoitteenmuutoksesta Turun Osuuskaupalle.

7.

Voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat
sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
Poikkeustilanteessa voidaan sopia, että
asiakas tekee hakemuksen sähköpostitse
ja sopimus astuu voimaan asiakkaan lähettämän sähköpostin perusteella.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin
sopijapuoli voi irtisanoa milloin tahansa tämän sopimuksen heti päättyväksi. Irtisanomisen jälkeen asiakkaalle ei ole oikeutta käyttää
tiliä. Tilin velkasaldon asiakas maksaa irtisanomisen jälkeen kohdassa 4 sovitulla tavalla.

8. Sopimuskappaleet
4. Maksuehdot ja laskutus
Tilin velkasaldo laskutetaan sovitun mukaan
joko kerran tai kahdesti kuukaudessa.
Laskutuksen tapahtuessa verkkolaskuna
laskun liitteitä ei välitetä verkkolaskun mukana. Maksuehto on 14 pv netto. Maksun myöhästyessä viivästyskorko peritään korkolain
mukaan. Laskutuslisä on voimassaolevan
hinnaston mukainen (V. 2020 5€ per lasku).
Kotiin toimitetuista tai toimipaikan valmiiksi
keräilemistä tavaroista peritään palkkio voimassa olevan hinnaston mukaan.

Tätä sopimusta on tehty kolme samanlaista
kappaletta; yksi asiakkaalle ja kaksi Turun
Osuuskaupalle.
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