
Uusi jäsenliikenumero / Nytt avtalsnummer

YritYkseN allekirjoitUs  /  Företagets UNderskriFt tiedot rekisteröitY  /  UppgiFterNa registrerade

/ 20
paikka ja aika / ort och datum

/ 20
paikka ja aika / ort och datum

allekirjoitus ja nimenselvennys
Underskrift och namnförtydligande

diners Clubin edustajan allekirjoitus
Underskrift av diners Clubs representant

YritYkseN tiedot  /  Företagets UppgiFter

toimiala / Bransch *

Maksupäätteen merkki ja malli tai kassajärjestelmä/ohjelmatalo
typ av betalterminal eller programföretag

 Haluamme tilitykset viitteellisinä. 
 redovisningar försedda med referensnummer.

Maksupäätteen palvelutunnus/id-numero (12 numeroa)
Betalterminalens serviceindentifikation/id-nummer (12 siffror)

tilinumero / kontonummer *

 lähettäkää allekirjoittaneelle koodi diners Clubin verkkopalveluun.
 Yrityksellä on jo palvelu käytössä.

  skicka en kod för diners Clubs eservice till undertecknad.
 Företaget har redan aktiverat eservice-tjänsten.

toiminta alkaa / startdatum för affären *

/ 20

Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn *

postinumero ja -toimipaikka / postnummer och -anstalt *

toimipisteen käyntiosoite / affärens besöksdress *

Y-tunnus / Fo-nummer *

Yhteyshenkilö / kontaktperson *

puhelinnumero / telefonnummer *

toimipisteen markkinointinimi / affärens marknadsföringsnamn *

11
/2

01
1

lisätietoja / tilläggsuppgifter

keNelle UUsi jäseNliikeNUMero ilMoitetaaN  /  persoN till vilkeN det NYa MedleMsNUMret Meddelas

Nimi / Namn *

puhelinnumero / telefonnummer *

sähköposti / e-postadress

Faksi / Fax

täytä lomake huolellisesti (tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia). Fyll i blanketten noggrant (fälten utmärkta med asterisk är obligatoriska).

toiMipistelisäYs
Nytt inlösenställe

loMakkeeN palaUtUs: lähetä lomake osoitteeseen diners Club Finland, liikepalvelut, tunnus: 5000978, 00003 vastaUsläHetYs tai faksaa se numeroon 09 6939 9471.
returnera blanketten per post till diners Club Finland, liikepalvelut, tunnus: 5000978, 00003 vastaUsläHetYs, eller faxa den till nummer 09 6939 9471.

ryhmänumero / gruppnummer

diNers ClUB täYttää / diNers ClUB FYller i
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