Vaihtorahan
TILAUSOHJE
KATSO OHJEET KÄÄNTÖPUOLELTA

Vantaan laskentakeskus

Kouvolan laskentakeskus

Turun laskentakeskus

Vaasan laskentakeskus

Oulun laskentakeskus

puh. 0204 30 1153
fax. 0204 30 1158

puh. 0204 30 1163
fax. 0204 30 1167

puh. 0204 30 1143
fax. 0204 30 1147

puh. 0204 30 1133
fax. 0204 30 1137

puh. 0204 30 1123
fax. 0204 30 1127

helsinkitilaus@fi.loomis.com

kouvolatilaus@fi.loomis.com

turkutilaus@fi.loomis.com

vaasatilaus@fi.loomis.com

oulutilaus@fi.loomis.com

Vaihtorahojen tilaaminen

Tilattavat rahalajit ja määrät

Vaihtorahoja voi tilata yksittäisinä kertatilauksina
tai vakiotilauksina. Vakiotilauksessa Asiakkaan
etukäteen määrittelemä tilauserä toimitetaan
automaattisesti sovittuna viikonpäivänä. Vakiotilauksen sisältöä ja toimituspäivää Asiakas voi
tarvittaessa muuttaa.

Loomis Suomi Oy:n kautta Asiakas voi tilata kaikkia euromääräisiä seteleitä tai kolikoita lukuun
ottamatta yhden ja kahden sentin kolikoita, jotka
eivät ole virallisesti käytössä Suomessa. Loomis
Suomi Oy toimittaa kerralla Asiakkaalle enintään
valtakirjassa määritellyn enimmäismäärän arvosta vaihtorahoja. Tämä vaihtoraharaja on näkyvissä myös Loomis Suomi Oy:n tilauslomakkeella.
Seteleitä Asiakas voi tilata 10 kappaleen erissä
ja niiden kerrannaisina. Loomis Suomi Oy suosittelee, että Asiakkaat tilaisivat pieniä seteleitä
(5€ ja 10€) aina 100 kappaleen erissä. Kolikoita
voi tilata yhden rullan eränä, mutta suositeltavinta
on tilata varsinkin pienimpiä lajeja 10 rullan levy
kerrallaan. Tarvittaessa Asiakas voi tilata jokaista
kolikkolajia 1000 kappaleen erissä pussiin pakattuna.

Vaihtorahojen tilauslomakkeen Asiakas saa
Loomis Suomi Oy:ltä, kun tiliveloitukseen tarvittava valtakirja on toimitettu tilipankkinne toimesta
vaihtorahoja pakkaavaan laskentakeskukseen.
Tilauslomakkeessa on Loomis Suomi Oy:n
yhteystiedot, Asiakkaan tiedot ja palvelunumero. Lomakkeen voi täyttää Loomis Suomi Oy:n
verkkopalvelun kautta, käsin kirjoittamalla tai
sähköisesti, jolloin kaava laskee automaattisesti
tilauksen loppusumman yhteen. Vaihtorahat toimitetaan Loomis Suomi Oy:n kuljetusasiakkaille
noutokäyntien yhteydessä.
Tilausaika
Kertatilaus tulisi tehdä kaksi (2) pankkipäivää
ennen toimituspäivää, klo 12:00 mennessä.
Vakiotilaus ja sen muutokset ja/tai peruutukset
tulee tehdä kolme (3) pankkipäivää ennen toimituspäivää, klo 12:00 mennessä.
Huom! Jos voimassaolevan vakiotilauksen toimituspäivä osuu arkipyhälle, peruuntuu se automaattisesti.
Asiakas lähettää tilauksen Loomis Suomi Oy:n
verkkopalvelusta, faksilla tai sähköpostilla vaihtorahoja pakkaavaan Loomis Suomi Oy:n laskentakeskukseen. Tilausta tehdessään Asiakkaan
tulee ottaa huomioon pyhäpäivät, jotka osuvat
arkipäiville, koska ne saattavat aiheuttaa muutoksia myös kuljetusjärjestelyihin. Niistä sovittava
erikseen kuljetuksen kanssa. Mahdolliset pikatilaukset tai muut muutokset kuljetuspäiviin tulee
aina sopia vaihtorahan pakkaus- ja kuljetusyksikön kanssa. Pikatilauksissa ja ylimääräisistä
kuljetuksista peritään erillinen lisäpalvelumaksu.

Kolikkorullien kappalemäärät ja arvot
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