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Skuba Eesti OÜ

Ettevõtte nimi *

Reg. nr * KMKR nr * Kliendikood

Põhitegevusala

Üldtelefon Email Üld

Koduleht Email Arved *

Postiaadress Indeks

Tegevjuht *

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email *

Ostujuht

Eesnimi Perekonanimi

Telefon Email 

Volitatud isik 1

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email *

Volitatud isik 2

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email *

Volitatud isik 3

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email *

Volitatud isik 4

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email *

Volituse tüüp *

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email *

Raamatupidaja *

Eesnimi Perekonanimi

Telefon * Email 

Autode arv
Volvo

Autode margid
Scania Mercedes Iveco Daf MAN Muu

Eeldatav ost kuus € Maksetähtaeg (päeva) Krediidilimiit

Lepingu allkirjastaja *

Leping saatke *

Tegevjuhi emailile Ettevõtte emailile Tuleme ise järele

Kinnitan andmete õigsust ja annan loa käesolevaid andmeid töödelda gdpr mõistes*

Olen tutvunud ja nõustun Skuba Eesti OÜ Töövõtulepingute üldtingimustega *

Jah

Jah

Kuupäev *

Volitatud isik 4

Eesnimi Perekonanimi

Täitke vorm, salvestage fail ja saatke emailile: sekretar@skuba.ee. Aitähh!
                   NB! Punasega raamitud väljad on kohustuslikud!
                                 Kontakt +372 606 6200
                 Veebiversioon on leitav siit https://skuba.ee/ankeet

https://skuba.ee/ankeet
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