
 

KLUBITARVIKKEIDEN TILAUSLOMAKE 
 

OTA KOPIO TÄSTÄ TILAUSLOMAKKEESTA JA SÄILYTÄ SE OMASSA ARKISTOSSASI 
 

 
Nimi Maa 

 

Klubin nimi tai piiri (VAADITAAN TILAUKSEN 
KÄSITTELEMISEKSI) 

Puhelin 

 

Katuosoite Faksi 

 

Postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 
 
 

Maksutapa: □ Pankkisiirto/shekki □ Klubin/piirin tili **Katso toisella puolella olevia luottokortilla suoritettavien 
maksujen ohjeita. 

Klubin tai piirin tilinumero     □□□□ - □□□□□□ 
 
 
 

Virkailijan allekirjoitus vaaditaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
Klubi: Klubipresidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja 
Piiri: Piirikuvernööri, hallituksen sihteeri, hallituksen rahastonhoitaja tai sihteeri/rahastonhoitaja 
Moninkertaispiiri: Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai sihteeri/rahastonhoitaja 

 
HALUTAAN  

VIIMEISTÄÄN PVM 

 
MÄÄRÄ TUOTENUMERO VÄRI/KOKO     KUVAUS KPL HINTA MÄÄRÄ 

     
         

         

         

         

         

         

         

         

 

VEROT 
Meidän on veloitettava myyntiveroa seuraavasti:  
Illinois – osavaltion lakien  mukaisesti. 
Kanada – provinssien lakien mukaisesti. 

 
TÄMÄN LOMAKKEEN TOISELLA PUOLELLA ON TARKAT TILAUSOHJEET 

 
Muut maksut 

 
 

Verot     

Postitus    

Yhteensä     

 

NIMENKAIVERRUKSET, NIMEN PAINATUKSET TAI MUUT OHJEET. 
KÄYTÄ ERILLISTÄ PAPERIA. TIETO PITÄÄ OLLA SELVÄSTI KIRJOITETTU, MIELELLÄÄN 

KONEELLA. 



TILAUKSEN TEKEMINEN 
Jotta vältytään tilausten tuplaantumiselta, käytä vain yhtä tilaustapaa (posti, puhelin, faksi tai sähköposti). Jos sama 
tilaus tehdään useammalla kuin yhdellä tavalla, se saattaa johtaa useampaan kuin yhteen tilaukseen ja laskutukseen. 
Muista aina antaa yhteyshenkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja faksinumero. 

 
Jos tilaus tarvitaan tiettyyn päivämäärään mennessä, merkitse tieto lomakkeelle. Jos emme pysty lähettämään tilausta 
haluttuun päivämäärään mennessä, lähetämme sinulle siitä tiedon. 

 
Muista aina antaa klubin nimi, yhteyshenkilön nimi, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai faksinumero. 

 
 

POSTITUS 
U.S. – Postitus- /käsittelykulut lisätään yhteishintaan käsittelyn yhteydessä. Muutokset hintoihin pidätetään. Toimitus 
seuraavana päivänä tai kahden päivän toimitus ovat saatavissa lisähintaan. 

 
USA:n ulkopuoliset tilaukset – Postitus- ja käsittelykulut lasketaan paketin painon, koon ja postitusmaan 
mukaan. Muutokset hintoihin pidätetään. Paikallisten lakien mukaan vastaanottaja 
saattaa joutua maksamaan vero- tai tullimaksuja. Lions Clubs International ei pysty vaikuttamaan mahdollisiin 
vero- tai tullimaksuihin ja vastaanottaja on vastuussa niiden maksamisesta. 

 
 

MAKSU 
A. Etukäteen suoritettava maksu suoritetaan shekillä tai pankkisiirrolla Lions Clubs Internationalille amerikkalaisesta 

pankista, summan tulee olla USA:n dollareissa ja se on saatu perille ennen kuin tilaus käsitellään. Ohjeet maksun 
suorittamiseksi elektronisesti saa ottamalla yhteyttä osoitteessa clubsupplies@lionsclubs.org. 

 
B. **Maksutietojen säilyttäminen turvallisesti on tärkeää meille. Luottokortilla* maksettavat tuotteet täytyy maksaa 

suoraan verkossa osoitteessa lcistore.org. Älä koskaan lähetä luottokorttinumeroa missään kirjallisessa 
yhteydenpidossa. *Visa, MasterCard, Discover 

 
C. Klubi: Klubin presidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja voi veloittaa maksun klubin tililtä. 

Piiri: Piirikuvernööri, hallituksen sihteeri, hallituksen rahastonhoitaja tai sihteeri/rahastonhoitaja voi veloittaa 
maksun piirin tililtä. 

Moninkertaispiiri: Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, hallituksen sihteeri, hallituksen rahastonhoitaja tai 
sihteeri/rahastonhoitaja voi veloittaa maksun moninkertaispiirin tililtä. 

 
KAIVERRUKSET JA PAINATUKSET 
Emme hyväksy puhelimitse tehtyjä kaiverrus- tai painatustilauksia tuotteisiin. Jos tuotteisiin halutaan kaiverruksia tai 
painatuksia, tilaus tulee lähettää sähköpostitse, faksilla tai klubitarvikkeiden tilauslomakkeella. Riippumatta 
tilaustavasta, muista aina säilyttää kopio tilauksesta. 
 

Kaiverrukset ja painatukset tulisi aina kirjoittaa koneella. Jos se ei ole mahdollista, teksti tulee kirjoittaa painokirjaimin 
mahdollisimman selvästi. Tuotteita, joihin on tehty painatuksia tai kaiverruksia, ei voida palauttaa. Kun tilaat 
kaiverruksen tai painatuksen, anna yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero siltä varalta että tarvitsemme lisätietoja 
tilauksesta. Jos tuotteet lähetetään sinulle suoraan tavarantoimittajalta, tulet saamaan ilmoituksen asiasta. Muista 
tarkistaa että tilaustiedot ovat oikein. Jos tilauksessa on virheitä tai sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä 
välittömästi. 

 
ASIAKASPALVELU 
Jos sinulla on kysyttävää tilauksesta tai sen lähettämisestä, soita numeroon (800) 710-7822 tai 

(630) 571-5466. LCI on avoinna 8-16:30 paikallista aikaa maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta 

juhlapyhiä. Voit myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa clubsupplies@lionsclubs.org 
 

Huomaa, että 800-alkuista puhelinnumeroa voi käyttää vain USA:ssa. Emme valitettavasti pysty siirtämään 
puheluja toisiin osastoihin. 

 

CLUB SUPPLIES DEPARTMENT 
300 W 22ND ST | OAK BROOK IL 60523-8842 | PUHELIN 630-571-5466 | FAKSI 630-571-0964 
sähköposti: clubsupplies@lionsclubs.org | LCIstore.org 
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