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Sukunimi, etunimet Henkilötunnus

Sähköposti Puhelinnumero

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Plussa-kortin numero

Henkilöllisyys tarkastettu (kauppa täyttää)

Passi               Ajokortti     Henkilökortti     Tunnettu Muu ____________

K-ruokakauppa (kauppa tai kaupat, johon haluatte laskutustiin avattavaksi) Haettu luoton määrä, €/kk

Laskutustavan vaihtoehdot

Sähköpostilasku (toimitus sähköpostiin), sähköpostiosoite: ________ ___________________________

E-lasku* (sähköisessä muodossa verkkopankkiin saapuva lasku)

Suoramaksu* (suoramaksusopimus pankin kanssa) 

Paperilasku (kirje) 

* Tarvittaessa lisäohjeita E-laskun ja suoramaksun käyttöönotosta saatte pankistanne.

Laskutusrytmin vaihtoehdot
laskutus kerran kuukaudessa (kk:n viim. pv.)

EHDOT

� K-ruokakaupalla on oikeus tarkistaa hakijan luottotiedot
� K-ruokakaupalla on oikeus hylätä hakemus
� Laskutuslisä  2,50 € / lasku
� Laskujen maksuehto on 14 päivää netto (maksuaika lasketaan laskun päivämäärästä)
� Maksumuistutuslisä  5,00 € / 2. maksumuistutus
� Viivästyskorko viivästyneelle pääomalle on korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen korko
� K-ruokakaupalla on oikeus lopettaa laskutusasiakkuus asiakasta kuulematta
� K-ruokakaupalla on oikeus siirtää saataviensa perintä kolmannelle taholle
� Asiakas määrittää mahdolliset lisähenkilöt, joilla on osto-oikeus laskutustilille:

o Henkilö 1. (etu- ja sukunimi): ____________________________________
o Henkilö 2. (etu- ja sukunimi): ____________________________________
o Henkilö 3. (etu- ja sukunimi): ____________________________________
o Henkilö 4. (etu- ja sukunimi): ____________________________________

� Muuta sovittua: 

SÄÄNNÖT LIITTYEN PLUSSAKORTIN NUMEROON

� Plussa-asiakkuuden päättyessä tai korttinumeron vaihtuessa, uusi korttinumero tai tieto asiakkuuden
päättymisestä ei tule kaupalle automaattisesti tiedoksi. Asiakas on velvollinen itse viipymättä
huolehtimaan oikean tiedon ilmoittamisesta kaupalle.

� Asiakas on saanut Plussa-asiakkuuden sekä tiliasiakkuuden ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Asiakas on myös saanut mahdollisuuden tutustua Kesko Oyj:n K-Plussa-asiakasrekisterin
tietosuojaselosteeseen sekä tiliasiakkuuden ehtoihin ja tietosuojaselosteeseen.
https://www.plussa.com/Asiakaspalvelu/#Tietosuoja

Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä tai käsittely voi viivästyä

https://www.plussa.com/Asiakaspalvelu/#Tietosuoja
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Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 
Olen tutustunut yllä mainittuihin Plussa- ja laskutusasiakkuus ehtoihin ja hyväksyn ne.

Paikka ja aika: ______________________________________________

Allekirjoitus: ________________________________________________

Nimenselvennys: ____________________________________________

KAUPPA TÄYTTÄÄ 

Hyväksytty Hylätty

Yrityksen nimi ja Y-tunnus: _____ ____________________ _______________________________________

Paikka ja aika: ____________________ ______________________________________ ________________

Allekirjoitus: ______________________ ______________________________________________________

Laskutusasiakasnumero: _________________ Toimipistenumero/-t: ________
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