ANSÖKAN OM KREDIT
FÖRETAGSINFORMATION
		

Organisationsnummer:*		

Beräknat inköp/månad:*		

Registrerat firmanamn:*					

Firmatecknare:*

Verksamhetens namn:					

E-postadress:*

Leveransadress:*						

Postnummer/Postadress:*

		

Postnummer/Postadress:*

Fakturaadress:*(Om annan än leveransadress)
Referens:

(Visas på fakturan)					

Telefon:* (Även riktnummer)

BILAGOR TILL ANSÖKAN

Mobiltelefon:*

(Om annan än leveransadress)

Kontaktperson:*

(Även riktnummer)

Telefon:

(Firmatecknare. Även riktnummer)

(Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter)

Ifylld blankett ”Autogiroanmälan”*

(Faktura skickas oavsett betalningssätt)

Byte bolagsform

Ange kundnummer:

Protokollsutdrag för förening som styrker firmatecknare
Ekonomisk redovisning (Avseende ideell förening, ekonomisk förening, enskild firma, handels- kommanditbolag samt stiftelse)
FAKTURERINGSSÄTT

(För mer info om hur du som kund kan ta emot dina fakturor, gå in på www.pagero.com/axfood) (Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter)

Faktura via mail (PDF-format)				
		
Elektronisk faktura

Mailadress:*

endast
Tjänsteleverantörspartner: 		(Gäller
elektronisk faktura)

Kontaktperson och telefonnummer:*

					
KUNDENS UNDERSKRIFT (Fält markerade med * är obligatoriska uppgifter)
Ort och datum:*
Namnteckning, firmatecknare eller fullmakt:*			

Namnförtydligande:*

Undertecknad bekräftar att ovanstående upplysningar är riktiga och ger samtidigt sitt medgivande till att Axfood Snabbgross tar en kreditupplysning. Undertecknad förbinder sig
att följa de kreditvillkor som angivits och ansöker om behörighet att göra inköp mot faktura i nedanstående butik. Ansökan ska lämnas in till butiken.

BUTIKENS GODKÄNNANDE
Ansökan upprättad av:		

Telefon:			

Legitimation:*(Sökande)			

Befattning: (Sökande)			Legitimation (Kontrollerat och signerat av anstnr.)*

Ort och datum:			

Butiksnummer:*		

Underskrift butikschef:*					

KREDITBEDÖMNING

E-post:

Butiksnamn:*
Namnförtydligande:*

(Fylls i av Axfood SSC)

Krediten godkänns med autogiro

Krediten godkänns med desposition om

Ange kronor:

Krediten godkänns utan autogiro

Krediten avslås			

Ange orsak:

Ort och datum:						

Namn/signatur:
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ANSÖKAN OM KREDIT

OBS! Bankgironummer, ej kontonummer

Kreditansökan och autogiromedgivande ska under uppvisande av giltig ID-handling lämnas till den Snabbgross man valt att tillhöra.

FÖR PERSONAL: Maila till sscekonomisupport@axfood.se (eller alternativt fax till 036 - 36 41 90)
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Genom att bli kund på Axfood Snabbgross godkänner och samtycker ni till följande villkor och regler:

VILLKOR
Inköpsbelopp per år, minst 15 000 kr. Daglig fakturering, dvs en faktura per dag oavsett antal köp. Om inget
annat avtalats mottar ni som kund alltid en pappersfaktura per post, även vid autogiro.
För att bli kreditkund kräver Axfood AB och dess dotterbolag Axfood Snabbgross AB alltid att ett ifyllt och
underskrivet (av firmatecknare) autogiromedgivande bifogas. Vid större krediter ställer vi också krav på säkerhet.
Undertecknad av kreditansökan bekräftar att lämnad information, handligar och upplysningar om det företag som
ni ansöker om kundnummer till, är riktiga och ger samtidigt Axfood AB och dess dotterbolag Axfood Snabbgross
AB rätten att ta kreditupplysning och att de löpande bevakar sökandes verksamhet, samt har rätt att registrera
uppgifter i sina databaser. Axfood och dess dotterbolag Axfood Snabbgross AB har vid behov rätt att kontakta
sökandes bankförbindelse om man finner det nödvändigt.
Det är ni som ansöker om att få bli kreditkund som ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Axfood
Snabbgross och dess dotterbolag Axfood Snabbgross AB. Ni ansvarar även för att avsluta kredit/kundnummer
hos Axfood Snabbgross om den berörda verksamheten upphör att existera. Överlämnande av kundnummer vid
försäljning av verksamhet är förbjudet. Om detta ändå sker är säljande verksamhet fortfarande betalningsskyldig
då det är de som äger kundnumret.
Det kundnummer och det kundkort ni mottar är ert företags ansvar att skydda. Vid köp i kassan skall alltid
legitimation lämnas till kassapersonal för scanning. Underskrift på köpnota är obligatorisk.

BETALNINGSVILLKOR
Alltid 10 dagar netto.
Vid sen betalning och direkt efter förfallodagen debiteras alltid extra administrativa avgifter, plus de aktuella
hanteringskostnader som uppstår vid sen betalning. Lagstadgad dröjsmålsränta med Riksbankens vid var tid
gällande referensränta med tillägg om 8%.
Det är ni som kund som ansvarar för att betalningar inkommer till Axfood Snabbgross bankgiro 265-4507
senast på förfallodagen. Sena betalningar hanteras av Axfood Snabbgross på så sätt att kundnumret kommer att
stoppas för kredit tills alla betalningar är oss tillhanda. Detta utan telefonkontakt.

AUTOGIRO
Ansvarig betalare förbinder sig också att alltid ha täckning på gällande bankkonto minst ett dygn i förväg, före
förfallodagen. Dragning av fakturor sker på förfallodagen kl 06,00 via autogiro och på det bankgironummer som
angivits på medgivandeblankett för autogiro. Saknas täckning på kontot eller om ej betalning sker senast på
förfallodagen har Axfood rätt att debitera fastställda avgifter och ränta. Om dragning ej är möjlig på förfallodagen
kommer kundnummer att stoppas för kredit tills betalning är oss tillhanda. Detta utan telefonkontakt.
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