
Kontoansökan
Läs igenom villkoren för ett företagskonto hos Alina innan du fyller i ansökan. Denna ansökan innebär att vi gör en kreditkontroll och 
sedan uppdaterar era kunduppgifter och eventuellt ger er kredit enligt rekommendationer från kreditförmedlare.

Sökande * Företagsnamn Organisationsnummer

Fakturering * Adress Postnummer och postadress

Fakturatyp * Markera med kryss i rutan Epostadress för E-faktura
Pappersfaktura 25kr faktura avgift, 10 dagars kredit

E-faktura (PDF) 0kr faktura avgift, 30 dagars kredit            ------------->

Besöksadress * Adress Postnummer och postadress

Kontakt * Kontaktperson Telefon / Växel

Epost kontaktperson Epost företaget

Inköpare * Inköpare 1 Personnummer
Vilka som får handla
på kredit

Inköpare 2 Personnummer

Inköpare 3 Personnummer

Motringning Nummer till person som får godkänna ytterligare personer att handla mot kredit Namn på person som får godkänna ytterligare personer att handla mot kredit
Vid tillfälliga inköp kan 
motringning användas

Inköpsreferens Inköpsreferens Referens eller annan info som måste synas i C5 fönster på kuvert (max 25 tecken)

Referens på faktura

Villkor 1a Avtalet ingås mellan Alina Tricom AB (org.556388-5382) och Alina Service AB (org.556438-4260) nedan kallat Alina och det företag som anges ovan med organisationsnummer,
nedan kallat kunden.

Allmänna villkor 1b Alina lämnar ett års garanti på levererade varor (med undantag för förbrukningsvarar som patroner, toners, batterier etc. samt demo/reparerade/reservdels artiklar där
garantin är max 6 månader) räknat från fakturadatum, om inget annat anges skriftligt på medföljande faktura.

1c Alina kan ändra tekniska specifikationer, priser m.m. som angivits i prislista utan föregående meddelande.
2a Alina ställer en kredit till kunden. Kreditens storlek fastställs med hjälp av kreditförmedlare.
2b Fakturerade belopp skall vara inkommet på av Alina angivet konto senast förfallodatum. Vid försenad betalning äger Alina rätt att debitera kunden 

förseningsavgifter och dröjsmålsränta enligt vid varje tid tillämpad praxis. Detta gäller även om tvist råder angående en faktura, varvid eventuellt felande
belopp slutjusteras snarast möjligt då tvisten avgjorts. För närvarande är påminnelseavgiften 60 kr och dröjsmålsräntan diskontot plus 12 %.

2c Invändningar mot fakturan skall göras inom 8 arbetsdagar från fakturadatum för att gälla.
2d Alina har äganderättsförbehåll på levererade varor, till dess full betalning erlagts, inklusive eventuella påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor.
2e Kunden ansvarar för att produkterna inte vidaresäljes, belånas, pantsättes eller på annat sätt förfars med så att kreditgivarens rättigheter enligt detta avtal äventyras.
2f Underskriven firmatecknare/inköpare (kunden) står som personligt ansvarig för att punkt 2e,2d inte förfars med så att kreditgivarens rättigheter enligt detta avtal äventyras.
2g Det åtligger kunden att vid ändrade förhållanden för verifiering av inköp snarast meddela Alina skriftligt om detta. Alina skall ej hållas ansvarigt för felaktiga

inköp som gjorts innan Alina har erhållit sådant meddelande.
2h Om kundens företag byter styrelse helt eller delvis har Alina rätt att omedelbart säga upp krediten.
3a Kunden ansvarar för transport till och från den leveransadress som fås vid kontaktande av serviceverkstad.
3b Alina ansvarar inte i något fall för förlust av lagrad information eller programvara. Det är helt upp till kunden att ha fullgoda säkerhetskopior av viktig information.
3c Alina ansvarar för direkta skador eller följdskador endast om skadan har uppkommit vid installation på vår egen serviceverkstad pga. försumlighet. Alina ansvarar

ej för skador eller följdskador på produkt som kunden installerat på egen hand. Egen installation skall ske på fackmannamässigt sätt.

Jag godkänner de allmänna kredit och reklamationsvillkoren
Godkänna * Datum och ort
Godkänn genom att 
signera Fylls endast i av Alina

Underskrift Legitimation

Namnförtydligande Kontrollerat av Kundkod

Inköpsrätt
Inköpare (Endast låg kredit)

Firmatecknare
Alina Kreditavtal v.9.0, uppdaterat 2017-10-04
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