
 

Dear Supplier, 

We are updating our invoicing routines from 25th of November 2021 for OY Swegon AB. 

In the future we wish to receive invoices in English. In case you do not have possibility to use English 

we can also handle invoices in Swedish & Finnish. 

The invoices must include our purchase order number or reference person. In case you are unsure 

which reference you should use, contact the buyer. 

OY SWEGON AB 
Invoice address: (different from delivery address) 

PL 92213 

FI-01051 LASKUT 

FINLAND 

VAT reg. number FI01083522 

We prefer invoices as PDF or e-invoices as we aim to reduce the amount of paper invoices. You can 

choose one of the following ways to send invoices to us: 

 

A) E-invoices (no changes to e-invoicing address) 

Org. number: 0108352-2 

OVT/EDI code 003701083522 

Operators ID E204503 

 

B) PDF-invoices via email 

- Invoice must be as PDF when sent to below email 

- One PDF file can have only one invoice. 

- All pages of the invoice must be in the same file, including ie. an annex 

Order based invoices (include our purchase order number) 

invoice.fi.po@swegon.com 

Expense invoices (do not include our purchase order number) 

invoice.fi.exp@swegon.com 

In case you have questions or need to send a payment reminder, kindly contact us at: 

accountspayable@swegon.com 
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Hyvä yhteistyökumppanimme, 

Oy Swegon Ab:n laskutustiedot päivittyvät 25. marraskuuta 2021. 

Jatkossa toivomme laskujen olevan ensisijaisesti englanniksi. Mikäli laskutus englanniksi ei onnistu 

voimme käsitellä laskunne myös ruotsin- tai suomenkielellä. 

Laskujen tulee sisältää joko tilausnumeromme tai tilaajan nimi. Ole tilaajaan yhteydessä mikäli on 

epävarmaa mitä viitettä laskussa tulee käyttää. 

OY SWEGON AB 
Laskutusosoite: (saattaa olla eri kuin toimitusosoite) 

PL 92213 

FI-01051 LASKUT 

FINLAND 

Y-tunnus: 0108352-2 

Lähetäthän laskun joko verkkolaskuna, tai PDF muodossa sähköpostitse. Voit valita yhden alla 

olevista vaihtoehdoista: 

A) Verkkolaskutus (verkkolaskuosoitteeseen ei tule muutoksia) 

Y-tunnus: 0108352-2 

OVT-tunnus: 003701083522 

Välittäjän tunnus: E204503 

 

B) Lasku sähköpostitse 

- Laskun tulee olla PDF-muodossa 

- Yhdessä tiedostossa tulee olla vain yksi lasku 

- Yhden laskun liitteineen tulee olla yhdessä tiedostossa 

Tilausnumerolliset laskut 

invoice.fi.po@swegon.com 

Laskut ilman tilausnumeroamme 

invoice.fi.exp@swegon.com 

 

Laskuja koskevat kysymykset sekä maksumuistutukset tulee lähettää osoitteeseen 

accountspayable@swegon.com. 
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