
 

 

DIMEX OY LASKUTUSOSOITTEET 
 
 
Jos lähettämänne lasku perustuu ostotilaukseemme: 

- ostotilausnumeromme on nostettava laskun otsikkotietoihin (verkkolaskulla <order number>) 
- ei koontilaskutusta 
- ei osalaskutusta 
- laskun tulisi vastata täysin tehtyä ostoa  

 
 
Ensisijaisesti pyydämme käyttämään verkkolaskutusosoitettamme: 
 
Verkkolaskutusosoite: 003704779867 
Y-tunnus:  0477986-7 
Verkkolaskuoperaattori: Liaison Technologies Oy 
Operaattoritunnus: 003708599126 
 
Jos verkkolaskutus ei ole mahdollista: 
 
Paperilaskut: 
Dimex Oy 
Sarjanr 16806523  
PL 861  
00019 SSC 
 
Huom! Sarjanr on ehdottomasti löydyttävä osoitteesta. 
Laskun liitteet tulevat perille asti, mutta mainokset ja tiedotteet eivät. 
 
Sähköpostilaskut:  
scanning.europe@liaison.com 
 
Huom!  

- Myös sähköpostilaskuissa laskutusosoitteena on oltava: 
Dimex Oy 
Sarjanr 16806523  
PL 861  
00019 SSC 

- Laskun on oltava sähköpostin liitteenä PDF tai JPG muodossa.  
- Yhdessä tiedostossa saa olla vain yksi lasku ja jos laskulla on liitteitä, on itse laskun oltava 

ensimmäisenä ja liitteiden sen jälkeen samassa PDF-tiedostossa. 
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DIMEX OY BILLING ADDRESS  
 
 
If your invoice is based on our purchase order: 

- purchase order number has to be in the header information (e-invoicing <order number>) 
- only one invoice per purchace order, the order and the invoice have to be an exact match 

 
 
If possible, please use our e-invoicing address: 
 
E-invoising address:   003704779867 
Business ID / VAT number : 0477986-7 
E-invoicing operator:  Liaison Technologies Oy 
Operator ID:   003708599126 
 
 
If it is not possible to use e-invoicing: 
 
Invoices by letter: 
Dimex Oy 
Sarjanr 16806523  
PL 861  
00019 SSC 
Finland 
 
Note! Sarjanr has to be shown as above in the address.  
Attachments to the invoice will be viewed but no addvertisement nor newsletters please 
 
Invoices via e-mail: 
scanning.europe@liaison.com 
 
Note! 

- Also invoices sent by e-mail have to have as billing address: 
Dimex Oy 
Sarjanr 16806523  
PL 861  
00019 SSC 
Finland 

- Invoice has to be as an attachment in PDF or JPG form. 
- There can be only one invoice in one attachment and the invoice it self has to be on top in the 

same attachment. 


