POLTTOÖLJYN TILAUSLOMAKE
Yksityisasiakkaat
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Täytä huolellisesti kaikki kohdat. Palauta lomake lähimpään Eekoon toimipaikkaan. Palauttaessasi lomakkeen
varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Tutustu polttoöljyn toimitusehtoihin osoitteessa www.eekoopolttooljy.fi
tai tilaa toimitusehdot numerosta 010 762 0326 arkisin klo 8–13.
Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus						
Vakituinen osoite (katuosoite ja postinumero ja -toimipaikka)

Puhelinnumero
Sähköpostiini saa lähettää uutis- ja kampanjaviestejä S-ryhmältä
(Osuuskaupat ja SOK-yhtymä tytäryhtiöineen) ja sen yhteistyökumppaneilta.
Minulle saa luoda tunnukset Eekoon polttoöljypalveluun, jotta voin jatkossa tilata polttoöljyä
www.eekoopolttooljy.fi -palvelusta. Tunnukset lähetetään tässä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Osuuskaupan jäsennumero (10-numeroinen lukusarja S-Etukortin alareunassa)

Myönnämme Bonusta kotitalouksien polttoöljyostoista. Bonus kirjautuu koko tilaussummasta sille
kuukaudelle, jolloin laskutamme polttoöljytilauksen.
Laskutustiedot
Laskutusosoite (katuosoite ja postinumero ja -toimipaikka), jos eri kuin vakituinen osoite

Laskutus
1 erässä

2 erässä

3 erässä

4 erässä

5 erässä

Maksettaessa useammassa kuin yhdessä erässä, lisäämme jokaiseen laskuun 5 euron laskutuslisän.

Polttoöljyn hinta vaihtelee päivittäin. Tilaus laskutetaan sen päivän hinnalla, jolloin tilaus on jätetty. Päivän hintaa
voit tiedustella numerosta 010 762 0326 tai sähköpostitse osoitteesta eekoo.polttooljy@sok.fi. Polttoöljypalvelu
palvelee arkisin klo 8-13.
Päivän hinnan voit tarkistaa myös internetistä osoitteesta www.eekoopolttooljy.fi, palvelu vaatii rekisteröity
misen.
Vahvistamme tilauksen sinulle puhelimitse ilmoittamaasi numeroon sekä vahvistamme samalla tilauksen arvon.
Tilausta ei voi peruuttaa enää sen jälkeen kun se on vahvistettu.

Käännä!

POLTTOÖLJYN TILAUSLOMAKE
Asiakasnumero kuljetusliikkeelle: 637
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Tilaustiedot
Toimitusosoite (katuosoite ja postinumero ja -toimipaikka) jos eri kuin laskutusosoite ja/tai vakituinen osoite

Tuote

Tilaan litraa (minimitilaus 1000 l/laatu)

Lasketaanko poltto
öljyä säiliöön

Onko säiliö
tyhjä?

POK 0/-10, POK -5/-15
(kesälaatu)

tasan tilatut litrat

kyllä

täyteen

ei

POK -29/-34
(talvilaatu)

tasan tilatut litrat

kyllä

täyteen

ei

BIO-POK 0/-10; 5/-15
(kesälaatu)

tasan tilatut litrat

kyllä

täyteen

ei

BIO-POK -29/-35
(talvilaatu)

tasan tilatut litrat

kyllä

täyteen

ei

Purkuohje (säiliötyyppi)
kiinteistö

farmari

kuivuri

Muu, mikä?

Saako purkaa, vaikka asiakas ei ole paikalla?
kyllä		

ei		

Tilauksen vastaanottajan puhelinnumero

Ajo-ohje, lisätietoja

Toivottu toimituspäivä

Tilauspäivä
Allekirjoitus ja nimen selvennys

Toimipaikka täyttää
Tilaus vastaanotettu, pvm

Henkilöllisyys varmennettu
ajokortti
passi		

Tilauksen vastaanottajan allekirjoitus ja nimen selvennys

henkilökortti		

kuvallinen Kela-kortti

