Aspegren Scanaudio AB
Lindåsensväg 9, S-43896
Hällingsjö, Sweden
Tel: +46 733 396309

ÅF-ansökan

Datum

Företagsnamn

Org.nummer

Kundnummer (ifylles av Scanaudio)

Fakturaadress (Helst epost)

Epostaviseringar (frakt mm)

Pappersfaktura kostar 25:-, epostfaktura gratis.

Leveransadress
Gata

Postnummer/ Ort

Får vi spara dina kontaktuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen(GDPR)? Ja/nej
Kontaktpersoner

Epost

Underskrift, Firmatecknare

Obs! Bifoga en kopia av Ert registreringsbevis.

Mobil

Namn, Textat

Aspegren Scanaudio AB
Lindåsensväg 9, S-43896
Hällingsjö, Sweden
Tel: +46 733 396309

Priser
Samtliga priser är exklusive moms och frakt, fritt vårt lager. Prislistorna på hemsidan är de vid varje
tid gällande. Projekt offereras individuellt i varje enskilt fall.
Leverans
Vid order lagd före klockan 12:00 sänds varorna från vårt lager samma dag. Restorder levereras
normalt till er fraktfritt. Varor som byggs på beställning meddelas leveranstid i vart enskilt fall.
Kommersiell sekretess
Det råder kommersiell sekretess mellan Scanaudio och respektive kund. Detta innebär att vi skall
kunna diskutera affärer och projekt i detalj utan att någon part dalar denna information till tredje.
Denna sekretess gäller även mellan Scanaudio och dess leverantörer.
Garanti
Scanaudio lämnar garanti i enlighet med respektive leverantörs villkor, men aldrig lägre än
konsumentköplagen. Produkter som säljs till andra företag omfattas av köplagen. Garantitiden
räknas från fakturadatum på faktura till er.
Betalning
För kreditgodkända kunder mot 30 dagars faktura. En fakturaavgift om 25 kr tas ut för de som önskar
få sina fakturor via brev istället för med epost. För större projekt och specialbeställningar tillämpas
andra villkor, beroende på leverantör och projekt. Dröjsmålsränta efter förfallodatum debiteras med
riksbankens referensränta (f.n. 0,00) +8% samt påminnelseavgift på 100kr.
Leveranssätt
Vi skickar med olika logistikföretag beroende på produkt. Spårning lämnas vid var orderleverans.
Frakttabell
Vid order under 5.000 kr exkl. moms och avgifter är fraktkostnaden 150 kr om inget annat avtalats.
Order över 5.000 kr exkl. moms och avgifter är fraktfritt.
Reklamationer
Vid eventuella reklamationer och returer skall dessa föregås av en kontakt med oss för åtgärd.
Returer utan föregående kontakt och klartecken godkänns inte och returneras.
Dataskyddsförordningen(GDPR)
I samband med ÅF-ansökan krävs det att vi sparar era kontaktuppgifter för att kunna hantera era
kundärenden så som att ta emot säljorder, leverera gods och hantera returer. Vi kommer därför
spara telefonnummer, personnamn, leverans- och fakturaadresser samt e-post.
Kemikalieskatt
I förekommande fall debiteras kemikalieskatt enligt gällande lag.

