ANALYYSITILAUS
Satolab Oy
Pöllösenlahdenkatu 7 E 38, 74130 IISALMI

www.satolab.fi
Näytteiden lähetysosoite:
Posti SmartPOST, K-Citymarket Iisalmi
Eteläntie 4, 74135 Iisalmi
s-posti satolabsuomi@gmail.com
puhelin 0500 308 994

TILAAJAN TIEDOT
Yritys

Y-tunnus

Yhteyshenkilö
Lähiosoite (laskutusos.)
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

(välttämätön s-postilaskua varten, kirjelaskutuslisä 5€ + alv)
Yhteystietoja ei saa liittää Satolab Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriin *
*yhteystietoja säilytetään kuitenkin aina tulosten toimittamisen ja maksutietojen seurannan vaatima aika

ANALYYSITILAUKSET (merkitse jokaisen näytteen kohdalle haluamasi analyysit)
Useampi analyysi samasta satonäytteestä: -5 % hinnaston hinnasta kaikista saman näytteen analyyseistä

Näytenro

laji

lajike**

Itävyys
Perus

Sadon laatunäytteet
Itävyys Itävyys Rehuvilja Öljykasvi
Plus
Premium
laatu
laatu

DONtoksiini

T2/HT2toksiinit

Maanäytteet
Kalkitus-sarja
maasta

49 € + alv

69 € + alv

45 € + alv

55 € + alv

39 € + alv

99 € + alv

29 € + alv

29 € + alv
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** tieto lajikkeesta on hyödyksi erityisesti toksiinianalyysien tulosten tulkinnassa

NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN SmartPOSTiin:
1. Ota näytteet ohjeen mukaan erillisiin pusseihin tai maanäyterasioihin. Jos lähetät useita näytteitä, merkitse eri
näytepussit tai rasiat juoksevalla numeroinnilla (1, 2, 3…) ja varmista, että pussit tai rasiat on suljettu hyvin. Valitse
analyysitilauskaavakkeelle näytteistä haluamasi analyysit. Samasta näytteestä voi tilata useita analyysejä (alennus -5
% hinnaston hinnoista).
2. Pakkaa näytteet joko lähetyskuoreen (1 - 3 näytettä) tai pakettiin. Liimaa osoitetarra lähetyskuoreen tai pakettiin
ja muista laittaa analyysitilauskaavake sisään ennen kuoren tai paketin lopullista sulkemista.
3. Mene Postin verkkopalveluun tai valitse Postin OmaPosti-mobiilisovelluksessa kohta "Lähetä paketti tästä". Valitse
lähetyskuoren tai paketin ulkomittoja vastaava koko ja täytä pyydetyt tiedot. Lähetystä ei tarvitse punnita, mutta
varmista että XXS-paketti ei paina yli 2 kg. Maksa lähetys ja ota talteen Helposti-koodi.
4. Kirjoita osoitetarraan palvelusta saamasi Helposti-koodi. Varmista vielä ennen lähetyksen sulkemista, että
analyysitilauskaavake on lähetyskuoren tai paketin sisällä! Jätä paketti jonottamatta mihin tahansa automaattiin tai
vie se Postin kassalle.

