ASIAKASLOMAKE

Kaupan / tililuoton antajan yhteystiedot

Käteisasiakas
Laskutusasiakas
K-raudan rahoituspalvelu
(erillinen hakemus)

Asiakkaan tiedot (tekstaten tai koneella)

Syntymäaika / henkilötunnus

1) Sukunimi ja etunimet

Puhelin

–
Lähiosoite

Postinumero ja paikka

Sähköposti
Rinnakkaiskortti

K-Plussa-kortin numero

7 0 3 2 4 0

Kieli

7 0 3 2 4 0

Kyllä kiitos, haluan saada tarjouksia ja etuja K-raudalta ja K-Plussa-verkostolta

matkapuhelimeeni

sähköpostiini

Toinen vastuuhenkilö (tekstaten tai koneella)
Syntymäaika / henkilötunnus

2) Sukunimi ja etunimet

Puhelin

–
Sähköposti

K-Plussa-kortin numero

7 0 3 2 4 0
Kyllä kiitos, haluan saada tarjouksia ja etuja K-raudalta ja K-Plussa-verkostolta
Toimitustiedot

matkapuhelimeeni

sähköpostiini

Sama kuin lähiosoite

Toimitusosoite

Postinumero ja paikka

Verkkolaskuosoite + verkkolaskuoperaattori

IBAN tilinumero + BIC

Valtuutan seuraavalle henkilölle tilinkäyttöoikeuden

Valtuutan seuraavalle henkilölle tilinkäyttöoikeuden

ajalle ____. ____. 20____ _ ____. ____. 20____

toistaiseksi

ajalle ____. ____. 20____ _ ____. ____. 20____

1) Nimi

1) Nimi

Syntymäaika

Syntymäaika

toistaiseksi

Tilin avaaja on varmistanut, että ostamiseen oikeutettu henkilö on antanut suostumuksensa yllä mainittujen tietojen sekä asiakkuuden hoitoon
vaaditta-vien tietojen tallentamiseen Kesko Oyj:n rakentamisen ja talotekniikan palvelurekisteriin ja K-raudan yhteiseen palvelurekisteriin.
Luotonannon ehtona on luottotietojen häiriöttömyys. Luottoa myönnettäessä ja valvottaessa käytetään asiakkaan henkilötietoja. Luottotiedot tarkistetaan luottotietorekisteristä.
Tämän asiakaslomakkeen allekirjoituksella sitoudun samalla noudattamaan luotonantajan alla olevia myynti- ja maksuehtoja sekä suorittamaan luotonantajalle kuhunkin laskuun
merkityn eräpäivän jälkeen tulevista suorituksista kuluttajan viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaan, sekä korvaamaan luotonantajalle perinnästä aiheutuneet kulut.
OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO: Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta
edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin. Sitoudun noudattamaan luottorajaa. Luottorajaa voidaan tarvittaessa muuttaa.
Tilinavaajan vastuulla on ilmoittaa välittömästi valtuuttamiensa henkilöiden osto-oikeuksien muutoksista kirjallisesti tililuoton luotonantajalle.

Laskutuspalvelumaksu per lasku

e

Maksuehto

Maksukehotuskulu

e

Yllämainitut tiedot sekä osoitetiedot tallennetaan Kesko Oyj:n rakentamisen ja talotekniikan palvelurekisteriin. Rekisteriselosteeseen voi tutustua osoitteessa www.k-rauta.fi

Vakuutan tiedot oikeiksi ja täydellisiksi
____. ____. 20____

Asiakkaan
allekirjoitus

Asiakkaan
allekirjoitus

Nimen
selvennys

Nimen
selvennys

Todennut henkilöllisyyden,
myyjänro:

Ajokortti

Luottoraja

Omamyyjä

Henkilötodistus
Asiakasnumero

Muu tunnistus, mikä
Asiakasryhmä

AR

e
Lisätiedot
Hyväksyminen (päivämäärä ja allekirjoitus)

Myymälä
Luottotiedot pvm
tarkistettu

Käsittelijä

11/2016

Kauppa täyttää:

Paikka ja päiväys _____________________________

Olen saanut rakentaja- ja remontoijatiliasiakkuuden ehdot ja hyväksyn ne

K-Plussa-rakentajatili- ja
K-Plussa-remontoijatili -asiakkuuden ehdot
•

Kaupan K-Plussa- rakentajatili- ja remontoijatili -asiakkuus (jäljempänä ASIAKKUUS) edellyttää
K-Plussa-asiakkuutta K-Plus Oy:ssä. K-Plussa-asiakkaaksi voi liittyä täysi-ikäinen yksityishenkilö K-Plussa-järjestelmän sääntöjen mukaisesti hakemalla K-Plussa-asiakkuutta kirjallisesti
tarkoitukseen olevalla liittymislomakkeella.

•

K-Plussa- rakentajatili -asiakkaaksi voi liittyä täysivaltainen yksityishenkilö, jolla on yksityinen
rakennusprojekti (omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon rakentaminen, talon laajentaminen tai
luvanvarainen korjaaminen, talousrakentaminen ja muu luvanvarainen rakentaminen).

•

Asiakkuus alkaa, kun asiakas on allekirjoittanut hakemuksen ja kauppa on sen hyväksynyt.
Tiliehdot ovat voimassa siinä kaupassa, jonne tili on avattu.

•

Asiakkuuden haltija saa kauppakohtaisia alennuksia HetiEtuina*). Edellä mainituista HetiEduista ja muista eduista ei kerry K-Plussa-pisteitä. K-Plussa rakentaja- ja remontoijatili-asiakkuus ei
vaikuta muuten K-Plussa-asiakkuuteen K-Plus Oy:ssä. K-Plussa-pisteiden saaminen edellyttää
maksua käteisellä, pankki-, Visa- , MasterCard -kortilla tai K-raudan Remonttirahalla. Pisteitä ei
kerry laskutuskaupasta. HetiEtu*) on kaupasta saatu sopimusalennus.

•

Asiakkuus on henkilökohtainen. K-Plussa rakentajatiliin tai K-Plussa remontoijatiliin voi hakemuksesta saada käyttöoikeuden myös perheen täysi-ikäisille jäsenille rinnakkaisella K-Plussakortilla tai muulle henkilölle valtakirjalla.

•

K-Plussa-kortin haltijan tiedot tallennetaan K-Plussa-järjestelmän sääntöjen mukaisesti, säännöt osoitteessa www.plussa.com. Asiakkuuden haltijana tehdyt ostot ja saadut HetiEdut välitetään K-Plus Oy:lle. Ostot ja edut tiedotetaan K-Plussa-asiakkaalle K-Plussa-pistetiedotteella ja
www.plussa.com -sivustolla Oma Plussa -osassa.

•

Kesko Oyj:n rakentamisen ja talotekniikan palvelurekisteriin tallennetaan asiakkaan henkilötiedot, ostohistoria ja asiakkaan K-Plussa-kortin numero, mahdollinen perheenjäsenen rinnakkaiskortin numero ja tieto valtuutuksesta sekä tiedot asiakkaan projektista ja sen etenemisestä.

•

Asiakasrekisteristä vastaava Kesko Oyj ja sopimuksen tehnyt kauppa voivat käyttää rekisterin tietoja asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Asiaa koskevat tiedustelut ja huomautukset tulee tehdä kauppaan, jonne sopimus on tehty. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön
markkinointiin.

•

Asiakkuus päättyy myös asiakkaan ilmoittaessa siitä kauppaan kirjallisesti.

•

Rautakeskolla ja kaupalla on oikeus irtisanoa asiakkuus päättymään välittömästi, jos asiakas ei
noudata näitä ehtoja.

