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Oulu Urban Culture ry:n laskutustiedot 
 
Toivomme, että lähetätte laskunne ensisijaisesti verkkolaskuina. Verkkolaskujen käsittely 
on sekä lähettäjälle että vastaanottajalle nopeampaa, luotettavampaa ja edullisempaa 
kuin paperilaskujen käsittely. 
 
Verkkolaskuosoitteemme ovat: 
 
Operaattori:    Apix Messaging Oy (003723327487) 
Verkkolaskuosoite:   003729512667 
OVT-tunnus:   003729512667 
   
Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: 
Handelsbanken tai Paikallisosuuspankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa 
osoitetta:  
verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH. 
 
Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun. 
 
Sähköpostiskannauksen osoite: 003729512667@procountor.apix.fi 
 
Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja sen liitteissä saa 
olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. 
Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai 
hylkäysilmoitus sähköpostilla lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä. 
 
Paperilaskujen skannauksen osoite:  
 
Oulu Urban Culture ry (Apix skannauspalvelu) 
PL 16112 
00021 LASKUTUS 
 
Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä 
pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli 
esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan. 
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Oulu Urban Culture ry invoicing  
 
We hope that you will use e-invoice as the primary invoicing channel when sending 
invoices to us. Compared to paper invoices, processing e-invoices is faster, cheaper and 
more reliable.  
 
Our e-invoice addresses are: 
 
Operator:     Apix Messaging Oy (003723327487) 
Electronic invoice address:  003729512667 
Electronical Data Interchange ID (EDI):  003729512667 
 
Please note that when sending e-invoices to our Apix address from Handelsbanken or Paikallisosuuspankit 
you must send e-invoices to following address:  
e-invoice address: 003723327487 and operator code: DABAFIHH. 
 
If you are not able to send e-invoices, we ask you to send invoices to the purchase invoice scanning service.  
 
The address for email scanning:  003729512667@procountor.apix.fi 
 
The actual invoice must be in the email as a PDF attachment. One email must only contain one invoice. If 
email has other attachments they are included as attachments for the invoice. Maximum file size for email 
attachments is 2 MB. After the email is processed service will produce an automated acceptance or error 
reply email within 15 minutes. 
 
The address for paper invoices: 
 
Oulu Urban Culture ry (Apix scanning service) 
P.O. Box 16112 
00021 LASKUTUS 
 
To enable the scanning service to recognise your invoice, the invoice address is to be printed on the actual 
invoice, not only on the envelope. Please note that no other material than invoices is allowed to be sent to 
this address. 
 
 
 
 


