
 

Ansökan Avtalspartner 

-Faktureringskonto/Kontantkonto 

 

Genom att vara avtalspartner med Skärholmens Bil & Traktor AB (Skarholmens) får ni betalningstid 

på 20 dagar, överstiger dina inköp vår rabattgräns får du tillgång till vårt förmånliga 

rabattavtal. 

 

Bolag som önskar att öppna ett fakturakonto hos Skarholmens skall uppfylla samtliga nedanstående 

förutsättningar. 
 

1. Kopia på giltig id-handling på någon i styrelsen 

2. Bolaget är ett registrerat svenskt aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma 

3. Kopia av aktuellt registreringsbevis från bolagsverket (ej äldre än 3 månader) 

4. Kopia av aktuellt F-skattsedel (Registreringsbevis för aktuellt år) från Skatteverket 

5. Minst ett avslutat bokslut med kontoansökande styrelse/ägare 

6. Inga betalningsanmärkningar 

7. Komplett ifylld kontoansökan 

8. Personer som hämtar varor skall uppvisa legitimation samt finnas med i godkänd lista från firmatecknaren 

9. Kreditvärdig enligt Bisnode 

 

Skarholmens förhåller sig rätten att göra en enskild kreditprövning i varje enskilt fall och således möjligheten 

att bevilja fakturakonto. Efter 12 månader som fakturakontokund, där betalning skett utan anmärkning, kan en 

höjning av krediten ske efter begäran. 

 

Uppläggningsavgift 150kr. 

 

Följesedlar som understiger 300kr debiteras hanteringsavgift på 95kr. 

Vi erbjuder samlingsfakturor. Samlingsfakturor skickas i regel 1 gång/månad. 

Överstiger fakturabelopp 1000kr skickas fakturan vid nästkommande faktureringstillfälle. 

 

Anmärkning mot fakturor skall ske inom 8 dagar. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift om 60 kr. 

Om betalning inte erhållits inom 10 dagar från betalningspåminnelsen, kan ytterligare åtgärder komma att 

vidtas. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 % per år. 

Samtliga belopp är exklusive moms. 

 

Vi erbjuder fakturor via mail, PDF och E-faktura samt traditionell brevfaktura (brevfaktura kostar39kr ex 

moms/faktura).  

 

Beviljad kredit gäller tillsvidare. Om avtalsbestämmelser inte följs upphör krediten och 

samtliga fakturor förfaller omgående. Konto och krediten upphör om kontot inte nyttjas under 12 månader. 

 

Kunden är medveten om att varje vara (objekt) levereras/säljs av Skarholmens med äganderätts- och 

återtagandeförbehåll. Köparen äger därför under inga omständigheter överlåta, pantsätta eller eljest upplåta 

någon säkerhet i något av varorna (objekten) så länge någon del av krediten för varorna (objekten) är 

utestående. Köparen skall vidmakthålla erforderlig och tillfredställande försäkring av varorna (objekten). 

 

Du kan även bli en kontantbetalande (direktbetalning i butik) avtalspartner. Då har du ett eget kundnummer 

där dina inköp samlas, du har tillgång till vårt rabattsystem om du handlar över vår rabattgräns.  

 

Genom ansökan för avtalspartner hos Skarholmens samtycker du till att uppgifterna sparas. Detta för att 

behandla era inköp, underlätta kommande inköp, möjliggöra uppdatering av orderstatus, genom sms eller e-

mail. Som kund kan du på begäran ta del av de sparade uppgifterna, ändra dem eller be om radering.  

Anmäler ni er till vårt nyhetsbrev, kan ni när som helst ta tillbaka ert samtycke till att få utskicken.  

  



 

Ansökan Avtalspartner 

-Faktureringskonto/Kontantkonto 

 
Bolagsuppgifter (texta tydligt) 
Företagsnamn 
 
 

Organisationsnummer 

Faktureringsadress 
 
 

Leverans/Besöksadress 

Postnummer / Ort 
 
 

Postnummer / Ort 

 

 Vi önskar bli kontantbetalande avtalspartner 
 

 

 Vi önskar ansöka om faktureringskonto 
 

 

Kontaktperson 
 
 

Telefonnummer 

Mailadress kontaktperson: 
 
 
 

 Vi önskar ta del av Skarholmens utskick på följande e-mail: 
 

Behöriga uthämtare 
För/efternamn Telefon Behöriga uthämtare skall på 

begäran visa upp legitimation i 
butiken för att styrka identitet 
vid köp. Vi rekommenderar er 
att se över listan för behöriga 
uthämtare kontinuerligt och 
kontakta oss omgående vid 
förändringar. Uppgifterna är till 
för internt bruk/kontroll så att 
inte obehöriga hämtar varor på 
ert konto. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fylls i av dig som söker fakturakonto:  
 

 Vi önskar samfakturor 
 

 

 Vi önskar faktura per köp 
 

 

 Vi önskar faktura per 

 ordermärkning/interna konton 
 

 

 Vi önskar brevfaktura  
 

 

 Vi önskar PDF-faktura 
 

 

 Vi önskar E-faktura (EDI) 

Förmedlare:  

 

 

Mailadress för fakturor: 
 
 

Underskrift(er) av behörig firmatecknare (genom underskrift bekräftar ni att ni läst och accepterar våra villkor) 
 
 

Ort/Datum Namnförtydligande 
 
 

Namnförtydligande 

 

Beviljad kredit gäller tillsvidare. Om avtalsbestämmelser inte följs upphör krediten och samtliga fakturor förfaller omgående. 

Konto och krediten upphör om kontot inte nyttjas under 12 månader. 
Kunden är medveten om att varje vara (objekt) levereras/säljs av Skärholmens Bil & Traktor AB med äganderätts- och återtagandeförbehåll. 

Köparen äger därför under inga omständigheter överlåta, pantsätta eller eljest upplåta någon säkerhet i något av varorna (objekten) så länge någon 

del av krediten för varorna (objekten) är utestående. 
Köparen skall vidmakthålla erforderlig och tillfredställande försäkring av varorna (objekten). 

Bifoga kopia på giltig ID-handling på någon i styrelsen med ansökan. 

 

Kund nummer:  _________________ 
Ansökan mottagen av:  ___________ 
Rating: ________________________ 
Limit:  _________________________ 

Fylls i av Skarholmens: 

39kr ex moms/faktura 


