Tiedote 2.12.2020
Arvoisa Toimittaja,
Fuusion myötä keskitämme kaikki nykyiset, Suomen markkina-alueen operatiiviset toimintomme
(Trailcon Oy ja BPW Kraatz Oy) yhteen yritykseemme, BPW Kraatz Oy:n alaisuuteen. Lisätietoa
fuusiosta on luettavissa kotisivuillamme www.kraatz.fi ja www.trailcon.fi. 1.1.2021 Alkaen uusi
yhdistynyt BPW Kraatz Oy toimii Y-tunnuksella 0104505-9, sisältäen ensiasennus- ja jälkimarkkinatoiminnot omina liiketoiminta-alueinaan.
Pyydämme teitä huomioimaan seuraavat asiat, joilla on vaikutusta
tilaus-toimitusprosessiin yritystemme välillä.
•
•

•

•

Uuden asiakasyrityksen avaaminen toimittajan ERP järjestelmään
o BPW Kraatz Oy, Y-tunnus: 0104505-9, VAT-numero: FI 01045059
Laskutustietojen muuttaminen toimittajan ERP järjestelmässä –
Välittäjä OpusCapita Solutions Oy, operaattoritunnus E204503 voimaan 1.1.2021 alkaen
o Verkkolaskuosoite (vanha Kraatz Oy Y-tunnus: 2630605-9) Ensiasennus: OVT 003701045059001
o Verkkolaskuosoite (vanha Trailcon Oy Y-tunnus: 0774202-3) Jälkimarkkinat: OVT 003701045059002
Pankkiyhteystiedot 1.1.2021 alkaen
o BPW Kraatz Oy ensiasennus: FI4515743000000834 (NDEAFIHH)
o BPW Kraatz Oy jälkimarkkinat: FI0712203000220042 (NDEAFIHH)
Tuotetakuu- ja reklamaatio asioissa ja näihin liittyvien hyvitysten kohdistamisessa käytämme
1.1.2021 alkaen seuraavia tunnisteita:
o Takuu / reklamaatio - jälkimarkkinat (entinen Trailcon Oy)
TT / TR - alkuiset takuu / reklamaationumerot
o Takuu / reklamaatio - ensiasennus (entinen BPW Kraatz Oy)
KT/ KR - alkuiset takuu / reklamaationumerot

Vuoden 2020 lopun toimitukset
Vuoden 2020 loppuun asti BPW Kraatz Oy (Y-tunnus: 2630605-9) ja Trailcon Oy (Y-tunnus: 0774202-3)
tekevät tilauksia ja ottavat vastaan toimituksia kuten aikaisemminkin.
•
•

•

Toimitukset mitkä toimittaja pystyy toimittamaan ja laskuttamaan vuoden 2020 loppuun mennessä,
toimitetaan tilaajayritykselle ja laskutetaan tilaajayritykseltä normaalisti.
Niille toimituksille tai toimituksen osille, mitä toimittaja ei pysty toimittamaan vuoden 2020 loppuun
mennessä, tekee toimittaja uuden myynnin uudelle BPW Kraatz yritykselle (Y-tunnus 0104505-9) ja
vahvistaa tilaajalle. Lasku kirjataan tällöin myös uudelle yritykselle.
Tilaukset, joiden toivottu toimituspäivämäärä on 1.1.2021 jälkeen, laskutetaan uudelta yritykseltä
BPW Kraatz Oy, Y-tunnus: 0104505-9, VAT-numero: FI 01045059.

Lähetysten merkitseminen 1.1.2021 alkaen
Toimittaja merkitsee lähetykset näkyvästi merkillä JM tai EA, sen mukaan onko tuotteet tilattu uuden
BPW Kraatz Oy:n ensiasennus- tai jälkimarkkinat liiketoimintayksikön toimesta.
•
•

Ensiasennus (vanha BPW Kraatz Oy Y-tunnus: 2630605-9) lähetysten merkintä EA
Jälkimarkkinat (vanha Trailcon Oy Y-tunnus: 0774202-3) lähetysten merkintä JM

