Kund & Kreditansökan
Bifoga kopia av registreringsbevis
Avser kundansökan för:
Kontaktperson

Firmans publika namn

Registrerat firmanamn

Organisationsnummer

Ev. referens nr.

Fakturerings adress
Leverans adress (om annan än ovan)
Telefon

Fax

E – post

Årligt inköpsvärde
(min 50 000 kr/år)

E-mailadress för utskick av faktura;_______________________________________________________________
Betalningsvillkor:

Veckovis samlingsfaktura.
10 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning.
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med aktuell referensränta
+ 8%.. Påminnelseavgift debiteras.
Leveransvillkor:

Fritt Linköping.
Leverans fritt till kund på order överstigande 800 SEK, för
order understigande debiteras fraktkostnad
Autogiro
Betalningsmottagare

Östgöta Trädgårdshall
581 17 Linköping

AB

Mottagarens bankgironr (anges av mottagaren)

5486-3287 - Frukt och Grönt

Godkänner medgivande till
betalning genom autogiro företag från
bankgironummer:_______________

Undertecknat företag medger härmed, att uttag får göras från det bankkonto, som är anslutet till ovan angivna bankgironummer, på begäran av ovan nämnda
Betalningsmottagare för överföring till denne på viss dag (förfallodagen). Den kontoförande bank är inte skyldig pröva behörigheten av begärda uttag eller att särskilt
avisera Betalaren gjorda uttag.
Som förutsättning för medgivandet gäller att Betalningsmottagaren svarar för riktigheten av betalningarna och vid anfordran återbetala vad som på grund av misstag
eller eljest felaktighet kan belastat Betalarens bankkonto.
Betalaren förbinder sig, om inte annat överenskommits med Betalarens Bank, att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast bankdagen före förfallodagen.
Om täckning saknas på kontot är Betalaren medveten om att det kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalning ändå görs har Betalarens Bank rätt
att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.
Insättning på Betalningsmottagarens konto görs samma dag som dragning skett. Om täckning saknas på Betalarens konto vid dragningstidpunkten men medel
senare inflyter kan – efter överenskommelse mellan Betalningsmottagaren och dennes bank – överföring göras senare inom fem (5) bankdagar, under förutsättning
att beloppet då finns tillgängligt.
Betalarens bank äger avsluta Autogiro-anslutning till bankkonto som enligt bankens bedömande på grund av upprepade övertrasseringar eller av annan anledning
inte bör deltaga i Autogiro.
Bankgirocentralen BGC AB handhar Autogiro-rutinen för bankernas räkning.
Medgivandet gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att Betalaren återkallar det. Om betalaren vill återkalla ett medgivande görs
det genom skriftligt meddelande till Betalningsmottagaren, Betalarens Bank eller Bankgirocentralen.

_________________________________________
Ort och datum

____________________________________________________
Firmatecknare
__________________________________________________
Namnförtydligande

Ifylles av Östgöta Trädgårdshall
Mottaget av ________________ den ______________

Nytt / Nuvarande kund nr._________________________ Grupp ____________

Godkännes av _____________ den ______________

Kreditgräns ________________________________ PG_______ LP_______

ÖTH Frukt & Grönt
Lärlingsgatan 1, Box 1849
581 17 LINKÖPING
Telefon
013-35 49 10
Mail

oth.order@moek.se

VAT no./ Momsreg nr.
SE556292-9066

Bankgiro
5486-3287

Innehar F-skattebevis

www.moek.se

