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ARVOISA TOIMITTAJA,
Parla Floor Oy on siirtynyt sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Vastaanotamme jatkossa ostolaskut sähköisessä
muodossa, verkkolaskuina.
Mikäli teillä on valmius lähettää laskuja verkkolaskuina, pyydämme päivittämään seuraavat laskutusosoitteet
käyttämiinne laskutusjärjestelmiin.

VERKKOLASKUOSOITTEET
Verkkolaskuosoitteena on OVT-tunnuksemme:

Parla Floor Oy
003701418812
Operaattorinamme käytämme:
OpusCapita Group
Group Oy
Operaattorin OpusCapita Group Oy välittäjätunnus on: 003710948874

Mahdollisten paperilaskujen osalta:
Parla Floor Oy
PL 91177
00063 LASKUNET
HUOM! Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, pitää tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun.
HUOM! Pyydämme teitä myös huomioimaan, että tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muita kuin laskuja,
esim. tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.

Mahdollisten sähköpostilaskujen osalta:
ParlaFloorOy.FI.P.117680-9@docinbound.com
HUOM! Laskujen tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-muodossa. Yhdessä sähköpostissa saa olla maksimissaan
10 liitettä ja liitteen maksimikoko voi olla 10 Mb. Yksi liite tulkitaan aina yhtenä laskuna ja muita kuin PDFmuodossa olevia liitteitä ei käsitellä.

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,
TERVEISIN,
Parla Floor Oy
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DEAR PARTNER,
In the future, Parla Floor Oy is receiving invoices in electronic format, by e-invoice. If you are able to send invoices
electronically, we kindly ask you to update following information to your invoicing systems.

FOR ELECTRONIC INVOICES
INVOICES
Our new address for electronic invoices (in accordance with the Finnish electronic invoicing infrastructure) is our
OVT:

Parla Floor Oy
003701418812
Operator:
OpusCapita Group Oy
Operator´s (OpusCapita Group Oy) OVT: 003710948874

FOR PAPER INVOICES
Our new address for all incoming paper invoices:

Parla Floor Oy
PL 91177
00063 LASKUNET
In order for the scanning service to correctly identify the recipient of your invoice, the above stated invoicing
address should be clearly printed also on the actual invoice.
We also ask you to note, that no other material than invoices are to be sent to the above address. The address for,
e.g., letters and marketing material will remain the same as before.

FOR EMAIL INVOICES:
ParlaFloorOy.FI.P.117680-9@docinbound.com
Please note that the invoices need to be attached as PDF files. One email can contain up to 10 attachments and
the maximum size for an attachment is 10 Mb. Each attachment is treated as a separate invoice. Other than PDF
files are not processed.

BEST REGARDS,
Parla Floor Oy

