Hyvä yhteistyökumppanimme,
Geberit-konsernilla on kolme juridista yhtiötä Suomessa. Toimittaessanne tavaroita tai
palveluja pyydämme Teitä varmistamaan, että lasku päätyy oikealle juridiselle yhtiölle.
Yhtiöiden toimialat ovat varsin erilaisia, joten normaalisti ongelmia ei pitäisi tulla, mutta
tässä muutama vihje epävarmuuden ehkä vallitessa:

Geberit Oy
Toimipaikka: Vantaa / Helsinki
Toimitusosoite: Lumijälki 2, 01740 Vantaa
Toimiala: Myynti ja markkinointi, asiakaspalvelu
-

laskun liittyessä reklamaatioiden hoitoon, on laskulla mainittava
laskutuslupanumero
laskulla on mainittava yhteyshenkilö kohdassa ”Asiakkaan viite”

Laskutusohje, Geberit Oy
Pyydämme lähettämään laskut ensisijaisesti verkkolaskuina seuraavin tiedoin:
Nimi: Geberit Oy Y-tunnus: 1485835-8
Verkkolaskuosoite: 003714858358 Operaattori: Pagero Operaattoritunnus:
003723609900 tai PAGERO
Jos et pysty lähettämään verkkolaskua, voit lähettää PDF-laskun sähköpostiosoitteeseen
laskut.fi@geberit.com.
Paperilaskun osoite on Geberit Oy, c/o Geberit Production Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600
Tammisaari.
Lisätietoja tarvittaessa: Maria Sonntag / Finance, puh. +358 10 662 3237, s-posti
maria.sonntag@geberit.com
Ystävällisin terveisin,
Nina Nyström
Geberit Oy, Talouspäällikkö

Bästa samarbetspartner,
Geberit-koncernen har tre juridiska bolag i Finland. Då ni levererar varor eller tjänster
önskar vi att ni försäkrar att fakturan skickas till den rätta juridiska enheten. Våra bolag
fungerar i olika affärsområden, så vanligtvis borde valet inte vara problematiskt, men här
några tips ifall ni känner er osäkra:

Geberit Oy
Kontor: Vanda / Helsingfors
Leveransadress: Snöspåret 2, 01740 Vanda
Bransch: Försäljning och marknadsföring, kundservice
-

när fakturan gäller reklamationer skall fakturan innehålla vårt faktureringsnummer
vår kontaktperson skall anges i fakturans fält ”Kundens referens”

Faktureringsinstruktion, Geberit Oy
Vi önskar att ni skickar fakturorna som e-fakturor med följande uppgifter:
Namn: Geberit Oy FO-nummer: 1485835-8
E-fakturaadress: 003714858358 Operator: Pagero Operatornummer: 003723609900
eller PAGERO
Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura, kan ni skicka PDF-fakturan till epostadressen laskut.fi@geberit.com.
Adressen för pappersfaktura är Geberit Oy, c/o Geberit Production Oy, Wärtsilägatan 1,
10600 Ekenäs.
För tilläggsinformation kontakta: Maria Sonntag / Finance, tel. +358 10 662 3237, epost maria.sonntag@geberit.com
Med vänlig hälsning,
Nina Nyström
Geberit Oy, Ekonomichef

