
GREENCOS OY Asiakastietolomake ja laskutussopimus 
 
*) Pakollinen tieto 

 

Yrityksen virallinen kaupparekisteriin merkitty nimi *       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kotikunta * 
      

Yritysmuoto* 
      

Y-tunnus* 
      

 
 

      

       
Uusi asiakas 

 
 

                           
Uusi osoite  

 
 

                        
Omistaja vaihtunut 

 
 

                                   
Nimi vaihtunut 

Omistajat ja osakkaat (Vastuuhenkilöt ja osoitteet) 
      

Henkilötunnus * 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Liikkeen nimi* 
      
Katuosoite *        
                                                                               

Postinumero ja toimipaikka * 
      

Puhelin * 
      

Pankkiyhteys (mahdollisia maksupalautuksia varten) 
      

Sähköpostiosoite 
      
Ammatti, valmistumisvuosi ja oppilaitos 
      
Toimitusosoite (jos eri kuin edellä) 
      
 
      
Laskutusosoite 
      
Laskujen maksun yhdyshenkilö 
      

Puhelin 
 

Hoitolassani käytössä olevat tuotesarjat 
      
      
      
      
      
      

Hoitolassani tehdään seuraavia hoitoja * 
      
      
      
      
      
      

 
Oikeuspaikka                  Turun käräjäoikeus 
Viivästyskorko                 8%                         
Liitteeksi                        Kaupparekisteriote (oltava annettu viimeistään 6 kk aiemmin) 
                                        tai kopio kaupparekisteriin jätetystä perustamisasiakirjasta 
Muuta                              Maksuajan myöntämiseksi tarkistamme luottotietosi luottotietorekisteristä                                                                                                                                                                                                                               
                                        Suomen Luottotietolain (527/2007) mukaisesti. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Päiväys *                             Allekirjoitus ja nimen selvennys * 
                              
 
Palautus                                
Greencos Oy 

Osoite: 
Verkatehtaankatu 4, 3. krs, 20100 TURKU 

 
GREENCOS TÄYTTÄÄ: 
Asiakasnumero 
 

Laskutusasiakasnumero Myynnin hakusana Myyjän nimi 

Maksuehto 
 

Päätetty luottoraja Vakuudet 

HYVÄKSYMINEN Luotonvalvonta Myynti Asiakasrekisteri 

 

initiator:asiakaspalvelu@greencos.fi;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:362b6bf9806ed84a819679953148260a



GREENCOS OY Asiakastietolomake ja laskutussopimus 
 
*) Pakollinen tieto 

 

Greencos Oy  puh. 02-2333 754 Pankit:  Krnro 418.483 
Verkatehtaankatu 4, 3. krs asiakaspalvelu@greencos.fi TOP         571070-238274 Alv rek 
20100 TURKU  www.greencos.fi NORDEA 159030-21079 Y-0686509-9 
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