
St1 Oy
PL 68, 00521 HELSINKI, PB 68, 00521 HELSINGFORS

Y-tunnus 0201124-8 FO-nummer, Krnro 042665 HRnr, Helsinki/Helsingfors

yrityskortti / företagskort D-kortti / D-kort (raskaskalusto ja työkoneet/ tunga fordon och arbetsmaskiner)
Toiminimi / Firma      Toimiala / Bransch

Yrityksen virallinen osoite / Företagets adress    Y-tunnus / FO-nummer

Postinumero / Postnummer  Postitoimipaikka / Postanstalt  T:mi ja elinkeinoharjoittajalta myös hetu / Firmanamn och förnäringsidkarens personsignum

  Haluan korttien toimituksen eri osoitteeseen, kuin yrityksen virallinen osoite. / Jag önskar att få korten till annan adress än företagets offi  ciella adress.

 Kortin toimitusosoite / kortets leveransadress

 Postinumero / Postnummer   Postitoimipaikka / Postanstalt   Haluan, että minuun ollaan yhteydessä. / Jag vill bli kontaktad

SITOUDUMME NOUDATTAMAAN LIITTEENÄ OLEVIA SOPIMUSEHTOJA, JOIHIN OLEMME TUTUSTUNEET.
VI HAR TAGIT DEL AV DE BIFOGADE AVTALSVILLKOREN OCH FÖRBINDER OSS ATT FÖLJA DEM.

Paikka ja päivämäärä / Ort och datum     Toiminimen virallinen allekirjoitus / Firmans offi  ciella underskrift

       
       Allekirjoituksen selvennys / Förtydligande av underskrift

9/
20

20

Myyjä      Huoltamo nro    Kategoria

Försäljare      Servicestation nr   Kategori

Lisätietoja / Övriga upgifter

Yritys ja 
yhteys-
tiedot/ 
Företags- 
och 
kontakt-
uppgifter

Laskutus-
tiedot/ 
Fakture-
ringsup-
gifter

Kortti-
tiedot/

Kort-
uppgifter

Alle-
kirjoitus/

Under-
skrift

St1 Oy

a) Kortinhaltijan nimi tai muu tunniste / Kortinnehavarens namn eller annat beteckning
Ostoluokka
Köpklass

Autonumerokysely
Bilidentifi ering

Kilometrikysely
Kilometerförfrågan

0 Anni Asiakas 2 x x
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jos haluat enemmän kuin 9 korttia tai haluat nimeämättömät kortit, täytä tiedot alle. / Om du vill ha mer än 9 eller kort utan namn, fyll i nedan.

kpl / st Ostoluokka/köpklass A Vapaa osto-oikeus: kaikki St1-/Shell- asemilla myytävät tuotteet/ 
Kreditkort med obegränsad köprätt: alla varor som säljs på St1-/Shell stationer

kpl / st Ostoluokka/köpklass B Rajoitettu osto-oikeus: kaikki polttoaineet, pesut ja autotarvikkeet/ 
Kreditkort med begränsad köprätt: all motordrivmedel, biltvätt och biltillbehör

kpl / st Ostoluokka/köpklass C 
(vain D-korteille/ endast för D-kort) Diesel, Adblue ja polttoöljy / Dieselolja, Adblue och brännolja

Haluan korteille autonumerokyselyn / Jag önskar få bilidentifi ering   på korten Haluan korteille kilometrikyselyn / Jag önskar få kilometerförfrågan på korten

Korttiin merkittäväksi joko / Kortet märks med antingen

VERKKOLASKU / E-FAKTURERING
Verkkolaskutusosoite ja operaattori/
Nätfaktureringsadress och operator

Muut 
tiedot/ 
Andra 
uppgifter

   Haluan laskun sähköpostiin (anna sähköpostiosoite laskua varten)/Jag vill ha PDF-fakturan via e-post (ange e-post adressen för fakturan)

Pankkitilinumero / Kontonummer     Käytössä ajoneuvoja kpl / antal fordon st
        henkilöauto  pakettiauto  bussit, kuorma-autot, muu
        personbil  paketbil  bussar, lastbilar

Haettu luottoraja (arvioidut ostot, euroa/kk) / Önskad kreditgräns (beräknade euro/månad)

Laskutusosoite (jos eri kuin yllä)/Faktureringsadress (ifall annan än ovan)  
        

Postinumero / Postnummer  Postitoimipaikka / Postanstalt     Laskun kieli / Faktureringsspråk
           suomi/fi nska         ruotsi/svenska

Sähköpostiosoite / E-postadress    Yhteyshenkilö / kontaktperson  Puhelin / Telefon


