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HAKEMUS PALVELUIDEN SIIRROSTA 

UUDEN YRITYKSEN TIEDOT *-merkityt kohdat ovat pakollisia 

* Hakijan nimi ¹ * Y-tunnus/henkilötunnus

* Postiosoite * Postinumero ja -toimipaikka

Laskutusosoite (jos eri kuin postiosoite) Postinumero ja -toimipaikka 

* Yhteyshenkilö * Puhelinnumero

* Sähköpostiosoite

* Yrityksen toimiala TOL-toimialaluokituksen mukaan (5-numeroinen TOL 2008-koodi)

Verkkolaskutusosoite (vastaanotto-osoite) Verkkolaskutusoperaattori 

Ostotilausnumero / oma viite vuosittaista yritystunnisteen käyttömaksua varten 

Ostotilausnumero / oma viite vuosittaista Synkka-palvelun käyttömaksua varten 

Ostotilausnumero / oma viite vuosittaista Golli-palvelun käyttömaksua varten 

1) Jos yritys on tytäryhtiö, myös emoyhtiön nimi on ilmoitettava lomakkeessa. 

VANHAN YRITYKSEN TIEDOT 

Palvelusta luopuvan yrityksen nimi Y-tunnus / henkilötunnus

Vanha yritys luovuttaa seuraavat palvelut uudelle yritykselle: 

□ GS1 Yritystunniste – tunnisteen numero: _________________________________________________ 

□ Synkka-palvelu – palvelussa käytettävä GLN-numero: ______________________________________

□ Golli-palvelu – palvelussa käytettävä GLN-numero: _________________________________________

Palvelusta luopuvan yrityksen edustajan allekirjoitus 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Käytössä olevien palveluidemme käyttömaksut tulee olla suoritettuna vanhalla yrityksellä ennen siirtoa. Käyttömaksut 
peritään uudelta yritykseltä seuraavana laskutusvuonna erillisellä laskulla. 
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□ Uusi yritys on tutustunut käyttöön otettavan palvelun tilaus- ja toimitusehtoihin ja/tai palvelukuvaukseen sekä 
käyttöehtoihin. 
 
Yritystunnisteen tilaus- ja toimitusehdot 
 
Synkka-palvelun palvelukuvaus sekä käyttöehdot 
 
Golli-palvelun palvelukuvaus sekä käyttöehdot 
 
Palveluun sitoutuvan yrityksen edustajan allekirjoitus 
 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys  
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