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TILIHAKEMUS PERI SUOMI LTD OY 
 

Asiakas täyttää:  *tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia 
Luotonhakija nimi ja yhtiömuoto* 
 

Y-tunnus/Hetu* 

Laskun muoto*  E-lasku       Paperilasku        OVT-tunnus (mikäli e-lasku) 

Laskutusosoite* 
 
Postinumero ja toimipaikka* 
 

www-sivut 

Puhelinnumero* 
 

Fax 

Yhteyshenkilö tililuotto asioissa* 
 

Sähköposti* 

Pankkiyhteys 
 
Arvioitu luoton tarve kuukaudessa euroissa* 
 
Maksuehto 
                               14 pv netto 
Vakuudet tarvittaessa           Pankkitakaus         Omavelkainen takaus         Vakuusraha         Ei vakuutta 
                                 
Edellä annetut t iedot vakuutetaan oikeiksi ja mikäl i luotto-osto-oikeus myönnetään, sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassa olevia maksuehtoja. 
Vuokralleantaja perii vuokralaskujen y hteydessä kulloinkin voimassa o levat käsit tely- ja l askutuskulut. Viivästyskorko on  kull oinkin voim assa olevien 
sopimusehtojen mukain en. Ostaja sit outuu maksamaan velan perinnästä aiheutuvat kustannukset. Ri ita-asioissa o ikeuspaikkana on myyjän kotipaikan 
alioikeus tai vuokralleantajan vaatimuksesta vuokralleottajan kot ipaikan alioikeus. Myyjä p idättää i tsellään omistusoikeuden myytyihin tavaroihin kunnes 
kauppahinta on myyjälle kokonaisuudessaan suoritettu. Mikäli asiakas ei ole maksanut jotakin PERI Suomi Ltd Oy:n tililuottosaatavaa 7 päivän k uluessa 
sen er äpäivästä l ukien, kat sotaan k aikki t ililuottosaatavat heti erääntyneiksi. Maksuehtojen noud attamatta jät tämisen seu rauksena va raudumme 
välittömästi menettämään lu otto-osto-oikeuden. Asiakkaan tiedot r ekisteröidään v uokralleantajan tietojärjestelmään. A siakkaan l uottotiedot se kä 
tarvittaessa yhtiön vastuuhenkilöiden luottotiedot tarkastetaan luottotietorekisteristä ja osoitetiedot väestötietojärjestelmästä.  
Paikka ja päivämäärä* 
 
 
Luotonhakijan allekirjoitus (yhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaava)* 
 
 
Nimen selvennys* 
 
 
Luotonvalvoja täyttää: 
Luotonantajan allekirjoitus 
 
 

Päivämäärä  Hyväksytty luottoraja 

Muuta tietoa 
 

Asiakasnumero 

 
SOPIMUSEHDOT 
1. Tilin käyttöoikeus 

Tämän t ililuottosopimuksen tu ltua voimaan as iakas voi ostaa tavaroita ja palveluita kaikissa PERI S uomi Lt d O y:n t oimipaikoissa. A siakkaan 
maksamattomana oleva tililuotto ei saa ylittää luottorajaa. 

2. Osoitteenmuutos 
    Asiakas on velvollinen ilmoittamaan osoitteenmuutoksen ensi tilassa PERI Suomi Ltd Oy:n luottovalvontaan. 
3. Maksuehto 

Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen tavaran ja palveluksen 14 päivän kuluessa PERI Suomi Ltd Oy:n laskun päiväyksestä lukien. Mikäli PERI Suomi 
Ltd Oy myöntää asiakkaalle edellä mainittua pidemmän maksuajan, siitä on tehtävä erillinen sopimus.  
Jos asia kas ei  maks a e räpäivänä PERI S uomi L td Oy:n t ililuottosaatavaa, asia kas sit outuu maksamaan vi ivästyneelle vel an määr älle vuo tuista 
viivästyskorkoa 16 % p.a. Kuluttajakaupoissa viivästyskorko on korkolain mukainen. Asiakas maksaa kohtuulliset perimiskulut.  

4. Tilinhoitomaksu ja laskutuslisä 
Tilinhoitomaksuna per itään kulloinkin PERI  Suomi Ltd Oy:ssä voimassa oleva laskutuspalkkio, j oka on sopimuksen tekohetkellä 8,00 € ( alv 0%)  per 
lasku sekä 8,00 €:n (alv 0%) suuruinen pienlaskutuslisä, jos tililaskun määrä on 100,00 € tai pienempi (alv 0%). 

5. PERI Suomi Ltd Oy:llä on oikeus tutkia asiakkaan luottokelpoisuus ja merkitä asiakasrekisteriinsä ilman eri ilmoitusta tästä tilihakemuksesta ilmenevät 
    asiakastiedot. 
6. Mikäli asiakkaan luottokelpoisuus edellyttää, on PERI Suomi Ltd Oy:llä oikeus rajoittaa tai peruuttaa tililuoton käyttöoikeus. 
7. Maksuhäiriöstä ja erimielisyyksistä aiheutuvat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. 
8. Voimassaolo 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa 
milloin tahansa tämän sopimuksen heti päättyväksi. 
Irtisanomisen tapahduttua asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tiliä. Tililtä maksamattomina olevat laskut asiakas maksaa irtisanomisen jälkeen kohdassa 3 
sovitulla tavalla. Vuoden käyttämättä ollut tili voidaan poistaa rekisteristä. 

9. Sopimuskappaleet 
    Tätä sopimusta on tehty 2 samanlaista kappaletta, yksi asiakkaalle ja yksi PERI Suomi Ltd Oy:lle 
10. Noudatamme Teknisen Kaupan liiton sopimusehtoja. 


