ÅF-Ansökan

Datum:

Var vänlig och fyll i samtliga fält nedan. Var vänlig och texta.
Företagsnamn (juridiskt):
Fakturaadress:

Postnummer:
Ort:

Leveransadress (om annan än ovan):
Kontaktperson:

Telefon:

Org.nr:

Mobiltelefon:

E-mail:

Hemsida:

Kontaktperson på SweDeltaco:

Affärsverksamhet:

Butik

PC-Byggare

Konsult

Butikskedja Installatör

Webshop

Distributör

Leverantör

Annat:

Leveranssätt (som förval):

Verksamheten vänder sig till:
Privatpersoner

Företagskunder

Posten Företagspaket

Utkörning (endast Sthlm)

COPYSWEDE registreringsnummer:
(Om ja, fyll i nr. i fältet bredvid)

Är ni lagerhållare och ska därmed inte betala Kemikalieskatt?

Ja (Bifoga kopia på beslutet
från Skatteverket)

Får vi spara dina kontaktuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen(GDPR)?

Ja

Nej
Nej

Vi skickar i möjligaste mån fakturor via PDF. Faktura per brev 20kr.
E-mailadress att skicka faktura till:

Övriga kommentarer:

Deltaco tillämpar som grossist ett köpkrav på minst 7000:-/år. Jag har tagit del av de allmänna försäljningsvillkoren.
Behörig firmatecknares namnteckning:

Namnförtydligande:

Obs! Bifoga en kopia av ert registreringsbevis.

SweDeltaco AB • Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge • Web: www.deltaco.se • Epost: ekonomi@deltaco.se • Tel: 08-555 762 00
Innehar F-skattebevis • Org. nr: 556509-3951 • VAT No: SE556509395101 • Bankgiro: 5372-3532

Försäljningsvillkor
Köpkrav
Vi tillämpar ett årligt köpkrav om 7.000 kr gentemot
våra återförsäljare.
Priser
Samtliga priser är exklusive moms och frakt, fritt
vårt lager. (Se fraktprislista nedan). Observera att
eventuella priser i katalogen gäller vid trycktillfället.
Vi förbehåller oss rätten att utan föregående varning
ändra alla priser. För dagsaktuella priser, se vår
hemsida http://www.deltaco.se.

Leveranssätt
Vi skickar med Postens Företagspaket.
I Stockholmsområdet har vi en utkörningsslinga, men
kontrollera först om du tillhör dess täckningsområde.
Vid mottagande av utkörning kommer legitimationskontroll ske av mottagaren, antingen ID-kort eller
Tjänste-ID skall visas. Detta för att försvåra för
bedrägerier och skydda er försändelse.

Frakttabell
Vid order under 5.000 kr exkl. moms och avgifter
Leverans
kostar frakten 130 kr med Posten och 135 kr med
Vid order lagd före klockan 15:00 sänds varorna från
Utkörning. Vid order över 5.000 kr exkl. moms
vårt lager samma dag! OBS! För snabbare hantering av och avgifter bjuder vi på frakten. (Gäller Posten
er order, använd våra artikelnummer på er beställning. Företagspaket 16:00 samt utkörning lokalt med vår
slingbil). För större leveranser vars vikt överskrider
Garanti
100kg och/eller vars volym är mer än 1 kubikmeter
SweDeltaco lämnar 18 månaders garanti på sitt
kommer dessa att skickas som pall, för vilket vi
ordinarie produktsortiment där så är tillämpligt.
debiterar 350kr per pall (max 1050kr). Ovanstående
Garantitiden räknas från fakturadatum på faktura
frakter gäller inrikestransporter inom Sverige. För
till er.
utrikestransporter vänligen kontakta oss.
Restorder
Restordrar levereras normalt till er fraktfritt. Vid tyngre
sändningar förbehåller vi oss rätten att debitera den
extra frakt som skulle ha debiteras om sändningen
levererats i sin helhet. Kunder som handlar mot
förskottsbetalning kan EJ restnotera hos oss. På grund
av den instabilitet som präglar databranschen så
förbehåller vi oss rätten att inte restnotera framför allt
processorer och minnen, men också andra produkter
där tillgången och prisnivån varierar kraftigt.
Betalning
För kreditgodkända kunder mot 30 dagars faktura.
En fakturaavgift om 20 kr tas ut för de som önskar
få sina fakturor via brev istället för med e-mail. För
ej kreditgodkända kunder gäller förskottsbetalning
vid beställning. Dröjsmålsränta efter förfallodatum
debiteras med riksbankens referensränta (f.n. 0,00)
+8% samt påminnelseavgift på 60kr.

Dataskyddsförordningen(GDPR)
I samband med ÅF-ansökan krävs det att vi sparar era
kontaktuppgifter för att kunna hantera era kundärenden
så som att ta emot säljorder, leverera gods och hantera
returer. Vi kommer därför spara telefonnummer,
personnamn, leverans- och fakturaadresser samt
e-post. Om ni inte vill att vi sparar denna information,
kan vi inte heller lägga upp er som ny kund.
Om ni har slutkunder som inte vill att ni eller vi sparar
deras personuppgifter i samband med orderläggning,
behöver detta uppges till oss när ni lägger en
beställning via telefon via vår ordermottagning för
dessa slutkunder.
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