
Jag försäkrar att i denna ansökan lämnade 
uppgifter är riktiga och fullständiga, och 
förbinder mig/oss att följa vid varje tid gällande 
bestämmelser och betalningsvillkor för Clas 
Ohlson företagskredit.

Jag är också införstådd med att Clas Ohlson kan 
avslå ansökan utan att behöva lämna förklaring 
därtill.

Genom insändande av ansökan anses kunden ha 
godtagit bestämmelser och villkor såsom bindande.

Ort och datum

Underskrift av gällande firmatecknare

Namnförtydligande

Blankett för ansökan om Clas Ohlson 
företagskonto lämnas i butik eller sändes till:

Clas Ohlson AB
Företagskredit
793 85 INSJÖN

eller via 
Fax : 0247-444 25
E-post: clasoffice@clasohlson.se

Clas Ohlson AB (nedan kallat CO) förbehåller sig fri 
prövningsrätt av ansökan, vilket bl a innebär att CO har 
rätt att avslå ansökan utan att ge skäl för sitt beslut.

CO förbehåller sig även rätten att då man anser det 
nödvändigt, begära upplysning om sökande.

Vid annan bolagsform än aktiebolag skall därför 
personnummer för firmatecknare anges.

ID C H N 

Vid annan bolagsform än aktiebolag
 Firmatecknare

 Personnummer

Ansökan om att bli fakturakund

Fakturaalternativ
 Samlings- /månadsfaktura (15 dagars kredittid)

 En faktura per köp (30 dagars kredittid)

Organisationsnummer

Postnummer

Ort

E-post

Postnummer

Ort

Tel.

Företagsnamn

Adress

Företagsnamn

Adress

Faktureringsuppgifter

Företagsuppgifter



 1. Krediten gäller tillsvidare. Om kunden inte 
godtagit nedanstående bestämmelser har Clas 
Ohlson (nedan kallat CO) rätt att omedelbart 
säga upp denna.

 2. CO förbehåller sig rätten att sätta kreditgräns, 
vilket utgör övre gräns för disponibelt belopp.

 3. Förändringar av kundens juridiska person, namn 
eller adress skall omedelbart meddelas CO.

 4. Betalning av faktura skall ske inom 30 dagar 
från fakturadatum. Vi erbjuder även månadsfak-
tura mot 15 dagars kredittid. Fakturering sker 
då den sista vardagen i varje månad. För övrigt 
gäller försäljningsvillkoren i aktuell katalog.

 5. Äganderätten till försålda varor förbehålls CO i 
all den utsträckning som lagligen medgives tills 
full betalning skett. Kunden äger sålunda ej rätt 
att vidaresälja eller överlåta varor innan dessa 
är tillfullo betalda. CO förbehåller sig därmed 
rätten att återta varorna om kunden icke iakttar 
bestämmelserna.

 6. CO står för alla skador som kan uppkomma 
under transport till kund. Upptäcks skada när 
kunden tar emot varorna anmäles detta i första 
hand till Posten eller transportören. Vid trans-
port från kund till CO, står kunden för skador 
som kan uppstå under frakten.

 7. CO ansvarar inte för konsekvenserna som kan 
uppstå vid försenad eller utebliven leverans.

 8. Kunden är skyldig att erlägga full betalning av 
fakturan utan avdrag för kassarabatter eller 
motsvarande. Rabatt utgår dock enligt gällande 
katalogs försäljningsvillkor. Eventuella rekla-
mationer mot fel på köpta varor berättigar inte 
kunden att dröja med betalning av faktura helt 
eller delvis. Överenskommelse och reklamation 
träffas med vår kundtjänst, vilka i förekomman-
de fall utfärdar kreditnota, alternativt återbetalar 
aktuellt belopp.

 9. Vid försenad betalning debiteras kunden ränta 
på förfallet belopp med räntesats som mot-
svarar vid varje tidpunkt gällande referensränta 
med tillägg av 8 procent. CO äger rätten att 
debitera kunden ersättning för krav och inkas-
sokostnader enligt lag.

10. CO äger rätten att överlåta fordran på extern 
part enligt detta avtal.

11. CO förbehåller sig rätten att när som helst,  
utan föregående avisering ändra gällande  
bestämmelser.

Bestämmelser för Clas Ohlson företagsköp

Clas Ohlson – en enklare vardag även för företag
Vardagen är fylld av små praktiska problem. Genom ett komplett sortiment och en god service strävar vi 
efter att så smidigt som möjligt lösa vardagsproblem för såväl privatpersoner som företag. För företag erbju-
der vi dessutom möjligheten att handla på faktura, allt för att göra det smidigt för dig som kund. Nedan kan 
Ni läsa mer om våra bestämmelser.
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