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Cargo Safe Oy 
ja Fin Courier 

vetävät nyt 
yhtä köyttä!  

Fin Courier (Y-2412461-4) liiketoiminta sulautuu Cargo Safe Oy:öön (Y-2806535-9) 
alkaen 1.5.2019. Fin Courierin liiketoiminnan siirtymisestä Cargo Safe Oy:lle ei ole 

vaikutusta Fin Courierin asiakkaille, vaan toiminta jatkuu kuten aiemminkin. 

Sulautumisen myötä Cargo Safe Oy:llä on aloittanut 1.5.2019 Fin Courierin 
toiminnanharjoittaja Anne Kolehmainen, joka luonnollisesti jatkaa 

Fin Courierin asiakkaiden ensisijaisena kontaktihenkilönä.

Muutoksen myötä myös Annen 
yhteystiedot muuttuvat osittain:

Cargo Safe Oy
Anne Kolehmainen
anne.kolehmainen@cargosafe.fi 
+358 45 3432500
Robert Huberin tie 7
01510 VANTAA

Uskomme tämän vahvistavan toimintaamme, sekä parantamaan 
asiakaspalveluamme entisestään, jotta voisimme jatkossakin tuottaa 
asiakkaillemme ensiluokkaista, luotettavaa ja nopeaa asiakaspalvelua.

Seuraavalta sivulta löydätte vielä yrityksemme laskutustiedot.

Lisätiedot ja mahdolliset lisäkysymykset voi lähettää sähköpostilla 
thomas.schmiedeke@cargosafe.fi tai +358 400 575711.

Yhteistyöterveisin
Thomas Schmiedeke
Toimitusjohtaja

http://Verkkolaskut meille tulee lähettää osoitteella:


Jos käytätte pankkien e-lasku palveluita lähetykseen, tarkistakaa käytettävä verkkolas-
kuosoite ja välittäjätunnus täältä:
http://www.apix.fi/ohje.html

Erityisesti pankkien kautta lähetettäessä huomioittehan, että laskulla tulee olla 
yrityksemme y-tunnus: 2806535-9. 

Jos käyttämänne välittäjä (verkkolaskuoperaattori) on joku seuraavista pankeista:
• Danske Bank Oyj (ent.Sampo Pankki Oyj)
• Handelsbanken
• Paikallisosuuspankit
• Säästöpankit, Aktia Säästöpankki Oyj
• Tapiola Pankki
• Ålandsbanken

 

Hyvä vastaanottaja
Yrityksemme on siirtynyt ostolaskujen automaattiseen käsittelyyn ja toivomme teidän 
jatkossa lähettävän meille osoitetut laskut, joko verkkolaskuina tai sähköpostilla.

Verkkolaskuosoite:   003728065359

Välittäjäntunnus:   003723327487 
     (TAI 00372332748700001)

OVT-tunnus:   003728065359

Verkkolaskut meille tulee lähettää osoitteella:

Verkkolaskuosoite:            003723327487

Välittäjätunnus:             DABAFIHH

Verkkolaskut tulee lähettää osoitteella:

Laskutusosoitteeseen tulee lähettää vain laskuja.

Laskun voi lähettää myös .pdf muodossa osoitteeseen info@cargosafe.fi

Mikäli teillä on laskujen lähettämiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä, voitte olla 
yhteydessä verkkolaskuoperaattoriimme: Apix Messaging Oy, (09) 4289 1324, 
servicedesk@apix.fi
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