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NESTE SAFE -TILAUSLOMAKE  (VERSIO 1/18)

NESTE SAFE -PALVELUN TILAUSOHJEET

Neste vahvistaa tilauksen erikseen, jolloin allekirjoitetaan varsinainen palvelusopimus.

YRITYKSEN VIRALLINEN ALLEKIRJOITUS

Nimen selvennysYrityksen virallinen allekirjoitusPaikka ja päivämäärä

Yrityksen virallinen nimi Y-tunnus

Katuosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Kiitos, kun valitsit Neste Safe -palvelun

Ohjeet palvelun käyttöönottoon
•	 Täytä	tilauslomake	tietokoneella,	kaikki	kohdat	ovat	pakollisia
•	 Lue	sopimusehdot	sekä	sopimuksen	liitteet
•	 Tulosta	ja	allekirjoita	tilauslomake
•	 Lähetä	allekirjoitettu	tilauslomake	sähköpostitse	osoitteeseen
 kortit@neste.com tai vaihtoehtoisesti postita osoitteeseen
 Neste Markkinointi Oy, Asiakaspalvelu, PL 95, 00095 NESTE

Kiitos yhteistyöstäsi!
Neste Markkinointi Oy

NESTE SAFE -TILAUSLOMAKE

Asiakasnumero (jos yrityksenne on jo Nesteen asiakas)

Yrityksen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön sähköpostiosoiteYhteyshenkilön puhelinnumero

TILAUKSEN TIEDOT

Ajoneuvon
rekisterinumero

Ajoneuvon
merkki ja malli

Uusi vai käytetty
ajoneuvo

Sopimuskausi*
(merkitse 36, 48 tai 60 kk)

Toivottu asennusliike ja -paikkakunta

Asennusliikkeen yhteyshenkilö ja puhelinnumero

1

2

3

4

5

Lisätietoja:		esim.	onko	ajoneuvossa	polttoainesäiliön	vaihtoa	vaikeuttavia	kiinteitä	rakenteita,	kuten	matala	päällirakenne	tai	hydrauliputkia

•	 Lähetämme	vahvistuksen	saatuamme	dokumentit
• Yhteistyökumppanimme Rausteel ottaa yhteyttä
 asennukseen liittyen
• Palvelusopimus astuu voimaan sopimuksen
 allekirjoitushetkellä
• Palvelun sopimuskausi ja laskutus alkavat vahvistettua
	 asennusajankohtaa	seuraavan	kuukauden	alusta
• Sopimuskausi on oltava sama kaikille tämän tilauksen
 ajoneuvoille
• Rausteelilla on asennuskumppanit yleisimmille merkeille.
 Voit myös esittää toiveen halutusta asennusliikkeestä

*Sopimuskausi on oltava sama kaikille tämän tilauksen ajoneuvoille
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