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Pumppulohjas huvudsakliga affärsmål är att vara så nära sina kunder och leverantörer som möjligt.
Vi är glada att kunna meddela att Gävle Tryckkärl och Vattens dagliga affärsverksamhet flyttas under
Oy Pumppulohja AB handelsnamn och fortsätter som normalt.
Observera att försäljning, drift och produktion förblir densamma, så det är inga förändringar för våra
kunder och leverantörer. Däremot gäller ny faktureringsadress och betalningsinformation, se nedan.
Vi följer vår huvudprincip – att vara en kvalitetsdriven leverantör med högsta kvalité i både produkter
och kundservice.
Pumppulohja’s main business goal is to be as close as possible to its clients and customers. We are
pleased to inform that Gävle Tryckkärl och Vattens daily business activities are moved under Oy
Pumppulohja AB trade name and continues as normal.
Please be informed that sales and operations together with production remains the same, so there
are no changes for our clients and customers. However there is a new billing address and payment
information, see below.
We follow our main principle – to serve our customers with high class products and services.
Kontaktinformation / Contact Information
Oy Pumppulohja AB
Oy Pumppulohja AB / Gävle Tryckkärl och Vatten
Laatutie 4
Beckasinvägen 16
09430 Saukkola
803 09 Gävle
Finland
Sverige
www.pumppulohja.fi
www.gavletryckkarl.se
VATnr: FI08375464
VATnr: SE502084685201
Orgnr: 0837546-4
Orgnr: 502084-6852
Swift: NDEAFIHH
Swift: NDEASESS
Bankkonto: FI0522471800000686
Bankkonto: SE6095000099603418349936
Bank: Nordea Bank
Bank: Nordea Bank
Leverantörsfakturor / Supplier invoices: invoice@pumppulohja.fi
Fakturor ställda mot Finska momsnumret:
Invoices towards Finnish VAT number:
Fakturor ställda mot Svenska momsnumret:
Invoices towards Swedish VAT number:

FI08375464
FI08375464
SE502084685201
SE502084685201

= 0% Omvänd Moms
= 0% Reverse VAT
= 25% Moms
= 25% VAT

Robin Zetterström i Sverige är ansvarig för
försäljning och kundservice.
Robin Zetterström in Sweden is
responsible for sales and customer service.
Robin Zetterström
Gävle Tryckkärl och Vatten
robin.zetterstrom@gavletryckkarl.se
Tel: +46 26 12 92 90

