
Woikosken Asiakaspalvelu

arkisin klo 8-15.30: 040 166 2023   sähköposti: tilaukset@woikoski.fi
osoite: Woikoski Oy, PL 1, 52020 Woikoski   Y-tunnus: 0165735-4

Hiilidioksidijään
tilauslomake
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Kaasutilaukset ottaa vastaan asiakaspalvelumme, 
joka on avoinna arkisin klo 8.00–15.30.

Woikosken asiakaspalvelu

tilaukset@woikoski.fi, p. 040 166 2023

Tilaaminen

Tilaus tulee jättää viimeistään  

kaksi arkipäivää ennen paikkakuntanne 

ajopäivää klo 12 mennessä.

Tilauspäivä   /              20      Haluttu toimituspäivä   /              20 

Yrityksen nimi          

Asiakasnumero  

Osoite          

Postinumero        Postitoimipaikka  

Yhteyshenkilö  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

Vastaanottaja (jos on eri kuin yhteyshenkilö)  

Puhelinnumero    

Sähköposti  

Asiakkaan viite    

Asiakkaan tilausnumero    

Kuljetuksen lisäpalvelut

o Verkostoon tai käyttölaitteeseen kytkentä (maksullinen). Mitkä kaasut kytketään?

o Ilmoitus ennen toimitusta, soitto puhelinnumeroon:

o Toimitus asiakkaan avaimilla miehittämättömään kohteeseen:

Ovikoodi/avainten sijainti:

Mainitsethan jos tilaus pitää toimittaa tietyntyyppisellä autolla.

Lisätietoa (esim. aukioloaika, lastauslaituri, ovi)

Myöhässä saapuneista tilauksista ja toimituksiin liittyvistä lisäpalveluista (esim. toimitus tiettyyn kellonaikaan) 
veloitamme normaalin rahtikulun lisäksi palvelumaksun voimassaolevan hinnastomme mukaisesti.



Woikosken Asiakaspalvelu

arkisin klo 8-15.30: 040 166 2023   sähköposti: tilaukset@woikoski.fi
osoite: Woikoski Oy, PL 1, 52020 Woikoski   Y-tunnus: 0165735-4

Tilausmäärä,
kplSTYROX-LAATIKKO 

T205508 Hiilidioksidirae kertakäyttöastiassa 10 kg 

T205511  Hiilidioksidipala kertakäyttöastiassa 15 kg 

HIILIDIOKSIDIPALA vuokralaatikossa 

T205627 Hiilidioksidijää pala 65 kg/55 L 

T205628 Hiilidioksidijää pala 180 kg/160 L 

T205629 Hiilidioksidijää pala 500 kg/420 L 

HIILIDIOKSIDIRAE vuokralaatikossa

T205624 Hiilidioksidijää rae 45 kg/55 L 

T205625 Hiilidioksidijää rae 130 kg/160 L 

T205626  Hiilidioksidijää rae 340 kg/420 L 
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Hiilidioksidijää, varastotuotteet

Tilausmäärä,
kpl

Palautukset,
kpl

Tuotenimike Tuote

Huom!  Hiilidioksidijää valmistetaan aina tilauksesta. Tuotteen ominaisuuksista johtuen tuote haihtuu  
5—10 % painostaan/vrk, joten huomioithan, että jos haluat toimituksen maanantaille, tuote valmistetaan jo perjantaina.

MUU TUOTE, MIKÄ?
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