Kauppiasyrityksen / luotonantajan nimi ja yhteystiedot

ASIAKASLOMAKE
Asiakkaan tiedot
(tekstaten tai koneella)
Sukunimi ja etunimet

Syntymäaika tai hetu (jos luotto)

Lähiosoite

Postinumero ja paikka

Puhelin

–

Sähköposti
Plussa-kortin numero

Plussa-kortin numero (mikäli useampi)

7 0 3 2 4 0

7 0 3 2 4 0

Kieli

Haluan avata kauppaan verkkokauppatilin ja K-tunnuksen. Olen perehtynyt K-tunnuksen ehtoihin.
Annan suostumukseni, että Kesko Oyj saa lähettää sähköpostiini K-Raudan parhaita tarjouksia ja kohdennettuja etuja.
Markkinointilupa päivitetään K-Plussan asiakasrekisteriin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen aina K-Plussan lähettämästä viestistä,
kirjautumalla www.plussa.com/omaplussa tai ottamalla yhteyttä K-Plussan asiakaspalveluun.
Toinen vastuuhenkilö (tekstaten tai koneella)
Sukunimi ja etunimet

Syntymäaika tai hetu (jos luotto)

Puhelin

–
Plussa-kortin numero

Sähköposti

7 0 3 2 4 0
Haluan avata kauppaan verkkokauppatilin ja K-tunnuksen. Olen perehtynyt K-tunnuksen ehtoihin.
Annan suostumukseni, että Kesko Oyj saa lähettää sähköpostiini K-Raudan parhaita tarjouksia ja kohdennettuja etuja.
Markkinointilupa päivitetään K-Plussan asiakasrekisteriin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen aina K-Plussan lähettämästä viestistä,
kirjautumalla www.plussa.com/omaplussa tai ottamalla yhteyttä K-Plussan asiakaspalveluun.
Toimitustiedot

Sama kuin lähiosoite

Toimitusosoite

Postinumero ja paikka

Valtuutan / valtuutamme seuraavalle henkilölle tilinkäyttöoikeuden

Valtuutan / valtuutamme seuraavalle henkilölle tilinkäyttöoikeuden

ajalle ____. ____. 20____ _ ____. ____. 20____

ajalle ____. ____. 20____ _ ____. ____. 20____

toistaiseksi

Nimi

Nimi

Syntymäaika

Syntymäaika
Täytetään myymälässä
Haluan laskun

Käteisasiakas

Verkkolaskuosoite + verkkolaskuoperaattori

K-Rauta rahoitus (erillinen
hakemus, palvelun tarjoaa
OP-Pohjola)

Verkkolaskulla

€/lasku

Sähköpostilla

€/lasku

Laskutusasiakas

Postitse

€/lasku

toistaiseksi

IBAN-tilinumero + BIC

Maksukehotuskulu

Maksuehto
laskun päiväyksestä

€

Olen saanut asiakkuuden ehdot ja hyväksyn ne. Olen myös saanut asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja minulla on ollut mahdollisuus tutustua
Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisterin sekä Plussa-asiakasrekisterin tietosuojaselosteeseen.
Vakuutan / vakuutamme tiedot oikeiksi ja täydellisiksi
Paikka ja päiväys

__________________________________

Asiakkaan
allekirjoitus

Nimen selvennys

Todennut asiakkaan henkilöllisyyden, myyjänro:
Ajokortti

Henkilötodistus

Luottoraja

Todennut toisen vastuullisen asiakkaan
henkilöllisyyden, myyjänro:
Ajokortti

Muu tunnistus, mikä

Oma myyjä

Asiakasnumero

Henkilötodistus
Asiakasryhmä

Muu tunnistus, mikä
AR

€
Lisätiedot
Hyväksyminen (päivämäärä ja allekirjoitus)
sivu 1

Myymälä
Luottotiedot pvm
tarkistettu

Käsittelijä

05/2019

Kauppa täyttää:

Nimen selvennys

____. ____. 20____
Toisen
vastuuhenkilön
allekirjoitus

Asiakkuuden ehdot
Asiakkuuden edellytykset: Asiakkaaksi jäljempänä (”Asiakas”)
voi liittyä täysi-ikäinen, täysivaltainen luonnollinen henkilö
(kuluttaja), jolla on yksityinen rakennus- tai remonttiprojekti
(”projekti”). K-Rauta-ketjun kaupan (”kauppa”) asiakkuus (jäljempänä ”Asiakkuus”) edellyttää, että:
(i) Asiakas rekisteröityy Kesko Oyj:n (”Kesko”) K Plussaasiakkaaksi (”Plussa-asiakas”). Plussa-asiakkaaksi voi liittyä
täysi-ikäinen luonnollinen henkilö Plussa-järjestelmän sääntöjen mukaisesti hakemalla Plussa-asiakkuutta kirjallisesti
erillisellä liittymislomakkeella tai sähköisesti osoitteessa
www.plussa.com.
(ii) Asiakas hyväksyy tämän lomakkeen sivulla 1 (kääntöpuoli) mainittujen tietojen sekä mahdollisesti myöhemmin
luovuttamiensa muiden Asiakkuuden hoitoon vaadittavien
tietojen tallentamisen a) Keskon Plussa-asiakkaita koskevaan
Plussarekisteriin, b) Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisteriin ja c) kaupan omaan asiakasrekisteriin.
Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisterin tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja.
Kaupan asiakasrekisterin tietosuojaseloste on saatavilla sopimuksen teon yhteydessä.
Laskutusasiakkuuden erityiset edellytykset: Laskutusasiakkuutta hakiessaan, Asiakas hyväksyy luottotietojensa
tarkistamisen luottotietorekisteristä. Laskutusasiakkuuden
ja luotonannon myöntämisen ehdottomana edellytyksenä on
Asiakkaan luottotietojen häiriöttömyys. Asiakkaan luottotietoja
tarkistettaessa sekä luottoa myönnettäessä ja valvottaessa käytetään Asiakkaan ilmoittamia henkilötietoja. Asiakas sitoutuu
noudattamaan hänelle myönnettyä luottorajaa. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan laskutusosoitteen muutoksista. Luottorajaa
voidaan tarvittaessa muuttaa Asiakkaan ja kaupan yhteisellä
sopimuksella. Tämän lomakkeen allekirjoituksella (sivulla 1)
Asiakas sitoutuu noudattamaan kaupan myynti- ja maksuehtoja
sekä suorittamaan laskuun merkityn eräpäivän jälkeen tulevista
suorituksista kuluttajan viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaan,
sekä korvaamaan kaupalle perinnästä aiheutuneet kulut.
Asiakkuuden alkaminen: Asiakkuus alkaa, kun Asiakas on
allekirjoittanut Asiakkuutta koskevan hakemuksen ja kauppa on
hyväksynyt hakemuksen. Asiakkuus on voimassa siinä kaupassa,
jonne Asiakkuus on avattu. Asiakkuus on henkilökohtainen.
Asiakkuuden avannut Asiakas (pääkäyttäjä) voi hakemuksesta
pyytää avaamaan kyseisen Asiakkuuden käyttöoikeuden myös
perheen täysi-ikäisille jäsenille tai muulle henkilölle valtakirjalla.
Asiakkuuden voimassaolo: Asiakkuus on projektikohtainen
ja se on voimassa koko Asiakkaan projektin ajan, kuitenkin
siten, että jokainen Asiakkuus on määräaikaisena voimassa kaksitoista (12) kuukautta, jollei asiasta toisin ole kaupan ja Asiakkaan välillä sovittu. Määräaikaa voidaan Asiakkaan pyynnöstä pidentää, jos projekti viivästyy. Viivästyksestä
tulee kuitenkin tehdä kaupalle aina erillinen ilmoitus, jolla Asiakas
ilmoittaa (i) haluavansa jatkaa Asiakkuuttaan (ii) kuinka monella
kuukaudella Asiakkuuttaan toivotaan jatkettavan. Kauppa varaa
itselleen oikeuden päättää siitä hyväksyykö se Asiakkaan pyynnön jatkaa kyseistä Asiakkuutta ja kuinka monella kuukaudella
se jatkaa Asiakkuutta. Määräaikaa voidaan jatkaa korkeintaan
aina kuusi (6) kuukautta kerrallaan.

sivu 2

Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut kaupalle haluavansa jatkaa
Asiakkuuttaan ennen kuluvan määräajan päättymistä, Asiakkuus
päättyy ilman erillisiä toimenpiteitä. Projektin keskeytyessä
Asiakkuus voidaan myös keskeyttää projektin keskeytyksen
ajaksi. Asiakkuus päättyy kun Asiakkaan projekti on valmis
ja/tai sille Asiakkuutta perustettaessa annettu tai myöhemmin jatkettu määräaika on päättynyt. Asiakkuus päättyy myös
asiakkaan ilmoittaessa siitä kauppaan kirjallisesti. Asiakas on
velvollinen ilmoittamaan kaupalle kun Asiakkuuden perusteena
oleva projekti on päättynyt, mikäli kyseinen projekti päättyy
ennen Asiakkuudelle asetettua määräaikaa. Kaupalla on myös
Asiakkuuden määräaikaisuudesta huolimatta oikeus irtisanoa
Asiakkuus päättymään välittömästi, jos Asiakas ei noudata
näitä ehtoja tai mikäli tämän lomakkeen mukainen asiakasetujärjestelmä lakkaisi. Asiakkuuden päättyessä mahdolliset
tilinkäyttöoikeudet lakkaavat välittömästi, ja maksamatta oleva
laskutus- tai tilivelkasaldo erääntyy maksettavaksi voimassaolevan maksuaikataulun mukaisesti.
Alennukset: Asiakas on oikeutettu saamaan kulloinkin voimassaolevia kauppakohtaisia sopimusalennuksia ja tai etuja siinä kaupassa, jonne hän on avannut Asiakkuuden. Kauppakohtaisista
sopimusalennuksista ja laskutuskaupasta ei kerry Plussa-pisteitä.
Asiakas saa Plussa-pisteitä muista kuin sopimusalennuksiin oikeuttavista ostoista, edellyttäen että nämä eivät ole laskutuskauppaa. Plussa-pisteiden saaminen edellyttää maksua käteisellä,
pankki-, Visa- tai MasterCard -kortilla.
Henkilötiedot: Kauppa luovuttaa Keskolle:
(i) K-Plussa-järjestelmään tallennettavaksi: Asiakkaan
Plussa-korttinumeron, Asiakkuutta koskevat asiakastiedot sekä Asiakkaan Asiakkuuden alla tekemät ostot
kaupassa. Plussa-järjestelmän säännöt ovat saatavilla
osoitteessa www.plussa.com ja tietoja henkilötietojen
käsittelystä ja tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa
www.kesko.fi/tietosuoja.
(ii) Kesko Oyj:n K-Rauta-ketjun palvelurekisteriin
tallennettavaksi: Asiakkaan henkilötiedot, ostohistoriatiedot ja Asiakkaan Plussa-kortin numeron ja mahdollisen
perheenjäsenen rinnakkaiskortinnumeron. Tarkempia tietoja
henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojaseloste on saatavilla
osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja.
K-Rauta-ketjun palvelurekisteristä vastaava Kesko ja asiakasrekisteristä vastaava kauppa voivat käyttää rekisterinsä tietoja asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Yhteydenpitoa ja
markkinointia koskevat tiedustelut ja huomautukset tulee tehdä
siitä riippuen onko kysymys asiakas- vaiko palvelurekisteristä,
joko kauppaan tai suoraan Keskolle.
Asiakkuuden siirtäminen: Kaupalla on oikeus siirtää asiakassuhde ja asiakastiedot liiketoiminnan luovutustilanteessa
vastaanottavalle yritykselle.
Omistuksenpidätysehto: Omistusoikeus kaupan kohteeseen
kuuluu kaupalle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä
Asiakkaalla ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää
sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta
omistajan tavoin. Asiakkaan (pääkäyttäjän) vastuulla on ilmoittaa välittömästi valtuuttamiensa henkilöiden osto-oikeuksien
muutoksista kirjallisesti tililuoton luotonantajalle (kaupalle).

