
KLIENTO DUOMENYS
Pavadinimas Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas (jei yra) 

Kliento veikla

 

Kreditinių kortelių anketa
Priedas prie sutarties Nr.

Buveinės adresas Miestas Pašto kodas

   

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos El. paštas Telefonas

  

       vnt., tipas PK1         vnt., tipas PK4

Kliento el. paštas Kliento telefonas

   

Adresas korespondencijai (pildyti jei kitas) Miestas Pašto kodas

  









 internetu per „Epay“ sistemą
(Pasirinkus, pateikti „Epay” vartotojo duomenis)

 valstybės ar savivaldybės įmonė

 transporto veikla
 prekyba ar paslaugos

 gamyba
 žemės ūkio veikla

 kita





 popierinė sąskaita paštu
(Popierinės sąskaitos mokestis 1,74 Eur, jei pasirinkti abu būdai)

Užsakant daugiau nei 1 kortelę su papildomais užrašais, prašome pateikti atskirą sąrašą. 

 Noriu gauti kortelę (-es) UAB „NESTE LIETUVA“ biure Vilniuje   Noriu gauti kortelę (-es) paštu aukščiau nurodytu adresu

skirta lengviesiems automobiliams, produktai: Futura 95,
Futura 98, Futura D, Pro Diesel, AdBlue, plovykla

skirta sunkiajam transportui, produktai:
Futura D, AdBlue

Kliento pavadinimas ant kortelės (-ių) (iki 27 simbolių) 

Papildomas užrašas ant kortelės (iki 27 simbolių, pvz. pavardė, vardas, automobilio valst. Nr.)

Naujas „Epay“ vartotojas Esamas „Epay“ vartotojas:

El. paštas „Epay“ vartotojo ID

Slaptažodis

Užsakome CSV failą, skirtą duomenų importui į vidines įmonės apskaitos sistemas.

Vadovo arba įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos** Parašas Data

 
**Įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimą.                                                                                    Anketą galima pasirašyti elektroniniu parašu.

 (Eur/45 dienoms)  Palikti esamą kredito limitą  

PAPILDOMA INFORMACIJA

„NESTE“ klientų aptarnavimas
Tel. (8 5) 212 3357
www.neste.lt, korteles@neste.com

 
 

 
 

UAB „NESTE LIETUVA“
P. Lukšio g. 32, 08222, Vilnius
Juridinio asmens kodas 211472890 

Pageidaujamas kredito limito dydis

Prašant suteikti pageidaujamą kredito limitą privaloma pateikti šių dokumentų kopijas: akcinėms bendrovėms ‒ paskutinį sudarytą metinį, pusmečio arba
ketvirčio balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą, individualioms įmonėms ‒ pajamų deklaraciją.
*Kredito limitas skiriamas visoms kliento kortelėms.

 
Slaptažodis skirtas atpažinimui, kreipiantis į „Epay“ sistemos vartotojų aptarnavimą tel. (8 5) 278 0333 arba el. p. epay@epay.lt.

UŽSAKOMOS KORTELĖS

PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS IR ATASKAITOS GAVIMO BŪDAS

EPAY VARTOTOJO DUOMENYS

KREDITO DUOMENYS*

QF Date: 07.12.2004. Updated: 26.07.2017
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