RIV HÄR

RIV HÄR

ID-KORT

KÄND

Personnr:________________________
Reg.bevis bifogas:

Sign:_______

Organisationsnummer:____________________
Företag:_________________________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Postnr:______________ Ort:________________________________________
Telefon:_________________________________________________________
Kontakt:_________________________________________________________
Mobil:__________________E-post:___________________________________
E-post för pdf-faktura, (om annat än ovan):__________________________________
Nej, vill hellre ha faktura i pappersformat (faktureringsavgift tillkommer med 65 SEK)

Bransch:
Bygg - VVS

-

Plåt/Vent

-

Sortiment:
Allt
Maskiner & verktyg

Riv

-

El

-

Uthyrning

- Industri

Kläder & skor

- Övrigt

Skydd

Önskad kredit hos Prevex: ________________________________________

Jag har tagit del av ”Allmänna försäljningsvillkor” (se baksidan av detta dokument eller under ”Dokument” på
www.prevex.se) och godkänt dessa:

Datum:____________

Signatur:_________________________________________

Ort:_______________

Namnförtydligande: ________________________________

Prevex AB
Askims Verkstadsväg 2
436 34 Askim
031-742 85 00

Backa Strandgata 2
422 46 Hisings Backa
031-742 85 00

Stenyxegatan 13
213 76 Malmö
040-39 49 30

---- För internt bruk -----------------------------------------------------------------------------------------------------

GODKÄND

JA

NEJ

GRÖN

Raiting: _____________

Kredit:____________

Kreditdagar:_________

Säljare:______________

Rabattavtal:________

Kundgrupp:_________

GUL

Sign:

RÖD

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Köplagen med följande särvillkor:
Beställning
Vid beställning av lagervara skall leverans till kunden med beställt material ske inom 24 timmar från ordertillfället. Order
till Prevex går att göra genom telefonbeställning, mail, beställning per fax eller genom vår webshop www.prevex.se.
Leveransvillkor
Leveransvillkor är LLK (Levererat Lossat Köparen) med nedanstående förutsättningar:
1.
Vid ordervärde överstigande 500 SEK skickas leveransen fraktfritt* inom turbilsområdet med daglig turbil från
Göteborg eller Malmö. Vid ordervärde understigande 500 SEK debiteras 95 SEK i frakt.
2.
Ordervärde överstigande 3000 SEK netto per leverans skickas utan fraktkostnadstillägg* till övriga Sverige.
3.
Inom Göteborgs och Malmös turbilsområde gäller beställning dag 1 före 16.00 med leverans dag 2, d v s leverans
inom 24 timmar. Övriga landet beställning före 13.00 dag 1 med leverans dag 2.
Byte och returer
Skall vara överenskomna med Prevex och ske inom 1 månad från leveransdag. Ange alltid orsak samt bifoga kopia på
faktura eller följesedel. Plagg med tryck bytes ej. Förpackningen skall vara obruten och artikeln ingå i Prevex´s standardsortiment. Om Prevex ej är orsaken till returen förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 20% av varans pris vid faktureringstillfället. Returfrakt betalas av avsändare. Tack vare den snabba utvecklingen kan vissa produkter ändras och förbättras
under pågående period, med bibehållet produktnummer. Enskilda artiklar kan utgå under gällande katalogperiod.
Serviceverkstad
Kostnadsförslag som debiteras utgår inte om kunden väljer att byta in maskinen mot en ny maskin eller väljer att reparera
maskinen. Kostnadsförslagen gäller 1 månad, därefter skrotas maskinen om inget annat är överenskommet.
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor sätts individuellt efter sedvanlig kreditkontroll. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Försålda
produkter förblir Prevex egendom tills full betalning har erlagts.
Övrigt
Mervärdesskatt och liknande skatt/avgifter tillkommer.
* Expressfrakt, skrymmande samt farligt gods sker till självkostnadspris

Inte bara en järnhandel
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.
.
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„Våra befintliga kunder är våra ambassadörer:
" De som tycker om oss – rekommenderar oss".
Vi vill inte jaga de kunder
som inte vill besöka oss.
Men är man det minsta
nyfiken så kan jag lova att
alla är välkomna och de skall
inte bli besvikna.„

Conny Holmberg, VD
Maskiner & Verktyg • Kläder & Skor • Skydd & Säkerhet • Maskinservice & Låsverkstad

Göteborg: 031-742 85 00

Malmö: 040-39 49 30

