
 

 

 
 
 
TIEDOTE LASKUTUSOSOITTEEN MUUTOKSESTA 
 
Laskutusosoitteemme ovat päivittyneet. Päivitättehän asiakasrekisteriinne uudet 
laskutustietomme. 
 
Toivomme, että lähetätte laskunne jatkossa ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen 
käsittely on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja 
edullisempaa kuin paperilaskujen käsittely. 
 
Verkkolaskuosoitteemme ovat: 
 
Operaattori Verkkolaskuosoite OVT-tunnus 
Apix Messaging Oy 
(003723327487) 

003701479041 003701479041 

(Ent. Operaattori Opus Capita/Välittäjätunnus E204503) 
   
Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun 
lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai 
Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta: 
verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH. 
 
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen 
skannauspalveluun. 
 
Sähköpostiskannauksen osoite: 
003701479041@procountor.apix.fi 
 
(Ent. rh.kisaeagles@kangasalankisa.fi) 
 
Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja 
sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita 
liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. 
Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla 
lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä. 
 
Paperilaskujen skannauksen osoite: 
Kangasalan Kisa ry /Jääkiekkojaosto (Apix skannauspalvelu) 
PL 16112 
00021 LASKUTUS 
 
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös 
itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää 
muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin 
postiosoite pysyy ennallaan. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
Kangasalan Kisa ry /Jääkiekkojaosto 
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Kangasalan Kisa ry:n alaisen jääkiekkojaoston laskun maksun edellytyksenä on, että 
laskulta käy ilmi tilaavan joukkueen/henkilön nimi. Tilaaja on merkinnyt tähän lappuun 
tiedot, jotka tulee laskun viitetiedoksi laittaa. 
 
Verkkolaskuosoitteemme on: 
 
Operaattori Verkkolaskuosoite OVT-tunnus 
Apix Messaging Oy 
(003723327487) 

003701479041 003701479041 

   
Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: 
Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin 
verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta: verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: 
DABAFIHH. 
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun. 
 
Sähköpostiskannauksen osoite: 
003701479041@procountor.apix.fi 
 
Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja sen liitteissä saa 
olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. 
Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai 
hylkäysilmoitus sähköpostilla lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä. 
 
Paperilaskujen skannauksen osoite: 
Kangasalan Kisa ry /Jääkiekkojaosto (Apix skannauspalvelu) 
PL 16112 
00021 LASKUTUS 
 
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä 
pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli 
esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan. 
 
LASKUN VIITTEESSÄ MAINITTAVA (Rastita oikea vaihtoehto) 

ASIAKAS 
JOUKKUE 

JOUKKUE 
KOODI 
(Mainittava laskulla) 

TILAAJAN NIMI 
(Mainittava laskulla) 

 II- Div  
 U17 (06)  
 U15 (08)  
 U14 (09)  
 U13 (10)  
 U12 (11)  
 U11 (12)  
 U10 (13)  
 U9 (14)  
 U8 (15)  
 U7 (16)  
 Jaosto/ Kahvio  
 Kiekkokoulu  
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