TIEDOTE LASKUTUSOSOITTEEN MUUTOKSESTA
Laskutusosoitteemme
laskutustietomme.

ovat

päivittyneet.

Päivitättehän

asiakasrekisteriinne

uudet

Toivomme, että lähetätte laskunne jatkossa ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen
käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja
edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.
Verkkolaskuosoitteemme ovat:
Operaattori

Verkkolaskuosoite

OVT-tunnus

Apix Messaging Oy
(003723327487)

003708709698

003708709698

Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun
lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai
Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta:
verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH.
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen
skannauspalveluun.
Sähköpostiskannauksen osoite:
003708709698@procountor.apix.fi
Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja
sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita
liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb.
Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla
lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.
Paperilaskujen skannauksen osoite:
St. Laurence Golf ry (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös
itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää
muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin
postiosoite pysyy ennallaan.
Ystävällisin terveisin
St. Laurence Golf ry

St. Laurence Golf ry
Gunnarlankatu 210

Puh

08200 Lohja

Fax

mecki.kåhre@stlg.fi

Y-tunnus 0870969-8
Kotipaikka
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Toivomme, että lähetätte laskunne jatkossa ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen
käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja
edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely.
Verkkolaskuosoitteemme ovat:
Operaattori

Verkkolaskuosoite

OVT-tunnus

Apix Messaging Oy
(003723327487)

003707322547

003707322547

Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun
lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai
Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta:
verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH.
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen
skannauspalveluun.
Sähköpostiskannauksen osoite:
003707322547@procountor.apix.fi
Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja
sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita
liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb.
Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla
lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.
Paperilaskujen skannauksen osoite:
St. Laurence Golf Oy (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös
itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää
muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin
postiosoite pysyy ennallaan.
Ystävällisin terveisin
St. Laurence Golf Oy

St. Laurence Golf Oy
Gunnarlankatu 210

Puh

08200 Lohja

Fax

mecki.kahre@stlg.fi

Y-tunnus 0732254-7
Kotipaikka

