
Circle K Eesti AS 
A. H. Tammsaare tee 47 
11316 Tallinn 
klienditeenindus@circlekeurope.com 

AVALDUS 

teemaksubokside tellimiseks Circle K Eesti AS-i vahendusel lepingulisele Routex kliendile 

Äriühingu (edaspidi klient) nimi 

Kliendi registrikood 

Kliendi esindaja 

Kontaktisiku telefon 

E-post 

Teemaksubokside postituse aadress 

Palun märgi riigid (teenusepakkujad) ning sõiduki andmed, millele teemaksuboksi soovid: 

Teemaksubokside tellimise tingimused: 

• Circle K Eesti AS on teemaksubokside tellimisel teenuse vahendaja, teemaksuboksi kasutamise tingimused sätestatakse
teenusepakkuja poolt, mida klient kohustub täitma.

• Klient saab teemaksubokside kasutamise õiguse, kuid ei saa omandiõigust.
• Klient vastutab teemaksubokside säilimise ja nõuetekohase kasutamise eest. Kliendikaardilepingu lõpetamisel või kliendi soovil

teemaksubokside loobumisel, tuleb kliendil boksid tagastada tervetena ja saata need teenusepakkujale posti teel. Klient on
kohustatud tasuma Circle K Eesti AS-le kõik lisatasud, mis kaasnevad teemaksubokside kasutamise/mitte tagastamise/lõhkumise/
kaotamise korral, vastavalt Circle K Eesti AS esitatud arvele.

• Kliendi üldkrediidilimiit: teemaksubokse saab Circle K Eesti AS-i vahendusel tellida tingimusel, et kliendi üldkrediidilimiit on min 1000€.
• Teemaksubokside kasutamise tingimustega saate lähemalt tutvuda vastava teenusepakkuja kodulehel või www.circlek.ee

Äriühingu esindaja: 

Allkiri  Volitatud isiku nimi   Kuupäev 

ViaToll
(Poola)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

☐ ☐ 

BroBizz
(Norra)

Sõiduki reg nr Sõiduki reg nr Saksa

EETS multiboks
Praamikaart
Jah Ei

 Sõiduki reg nr Praamikaart

(FR, ES, PO, IT, AT, BE, PL A4, DE, NO)

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Norra Norras

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
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