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Denna ansökan skall lämnas i original med en kopia på registreringsbevis från bolagsverket. 

VAR VÄNLIG TEXTA TYDLIGT 

FÖRETAGETS NAMN ORGANISATIONSNUMMER 

KONTAKTPERSON - INKÖP KONTAKTPERSON - EKONOMI 

TELEFONNUMMER FAXNUMMER MOBILNUMMER 

GATUADRESS POSTNUMMER POSTADRESS 

EMAILADRESS 

ÖVRIG INFO 

De personuppgifter som lämnas till Svanströms Byggmaterial AB lagras i syfte att Svanströms Byggmaterial AB skall kunna fullgöra sina 
åtaganden enligt avtal och köp. I viss mån kan uppgifterna nyttjas i marknadsföringssyften. Som kund kan man när som helst ändra sina 
uppgifter eller stryka sig från vidare användning av uppgifter genom att kontakta våra säljare eller administrativ personal. 

DENNA ANSÖKAN UNDERTECKNAS AV BEHÖRIG FIRMATECKNARE 

UNDERSKRIFT - FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE 

PERSONNUMMER DATUM ORT 

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga, samt att jag har tagit del av och accepterar de bifogade avtalsvillkoren. 
Jag är medveten om att varorna säljs med äganderättsförbehåll. Jag medger att Svanströms Byggmaterial inhämtar kreditupplysningar och 
eventuella referenser. Jag är medveten om att ansökan kan avslås utan vidare förklaring. Jag förbinder mig att utan dröjsmål till 
Svanströms Byggmaterial anmäla adressändring samt eventuella övriga förändrade omständigheter som kan komma att påverka 
kreditbedömningen. 
   FÄLTEN NEDAN FYLLS I AV SVANSTRÖMS BYGGMATERIAL AB 

EV. KUNDANSVARIG KATEGORI GODKÄND LIMIT 
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

För företag som handlar över sitt kundkonto gäller Svanströms 
byggmaterial ABs försäljningsvillkor (se nedan). 

 
 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR SVANSTRÖMS BYGGMATERIAL 
AB 

 
LEVERANSVILLKOR 
ABM07 om inget annat framgår. Fritt vårt lager eller transport mot 
gällande prislista. 

RETURER/REKLAMATIONER 
Retur kan endast ske av hos oss lagerförda artiklar mot ett 
returavdrag av 20 % av varans inköpsvärde. Specialprodukter 
och beställningsvaror tas ej i retur. Reklamationer måste 
alltid anmälas skriftligen till Svanströms byggmaterial AB. Retur av 
lagerförda artiklar måste ske inom 1 månad efter inköpsdatum. 
Produkter som returneras måste vara i fullgott skick och i obruten 
originalförpackning. 

AVTALSPERIOD 
1 januari - 31 december, med början vid avtalsdatum. Avtalet 
förlängs automatiskt med 12 månader i taget om endera parten inte 
sagt upp avtalet senast 2 månader före avtalets utgång. Svanströms 
byggmaterial AB kan däremot direkt säga upp avtalet vid upprepade 
betalningspåminnelser. 

PRISER 
Svanströms byggmaterial AB förbehåller sig rätten att prisreglera alla 
prisvillkor, dock icke tidsbestämda avtalspriser. Priser gäller fritt fabrik 
på ej lagerförda produkter. Frakt tillkommer utefter då gällande 
fraktkostnader. Priser på lagerförda artiklar avser fritt vårt lager. Alla 
priser gäller exklusive mervärdesskatt (moms). Leveransdagens priser 
gäller om inget annat avtalats. Icke lagerförda artiklar säljs 
i hela förpackningar, vissa varor kan delas mot tillkommande 
delningskostnader. 

 

VIKTIG INFORMATION 
• Många faktorer påverkar materialåtgången, såsom förarbete, 

utrustning, arbetssätt och struktur. Angivna värden får endast 
ses som ungefärliga riktvärden. Avvikelser kan förkomma. 

• Svanströms byggmaterial AB ansvarar ej för att uträknade 
teoretiska värden överensstämmer med faktisk 
materialåtgång. 

• Produkter som innehåller cement och/eller kalk skall skyddas 
från fukt. 

• Våtblandade produkter skall skyddas mot frost. 
• Läs alltid tillhörande produktdatablad, säkerhetsdatablad och 

miljökrav innan arbete påbörjas. 

Svanströms byggmaterial AB har rätten att ändra dessa avtalsvillkor 
utan att i förväg inhämta kontohavarens godkännande. Sådan 
ändring träder dock i kraft efter avtalsperiodens utgång, eller 1 
månad efter att kontohavaren skriftligen underrättats. 

PERSONUPPGIFTSLAGEN 
De personuppgifter som lämnas till Svanströms byggmaterial AB 
lagras i syfte att Svanströms byggmaterial AB skall kunna fullgöra 
sina åtaganden enligt avtal och köp. I viss mån kan uppgifterna 
nyttjas i marknadsföringssyften. Som kund kan man när som helst 
ändra sina uppgifter eller stryka sig från vidare användning av 
uppgifter genom att kontakta våra säljare eller administrativ 
personal. 

 


