
Telefon Hemsida Besöksadress 
Tuna Industriv 19 08-554 811 10 jarnatra.se 

Postadress 
JÄRNA TRÄ AB 
Box 44 
153 21 JÄRNA 

Momsreg-nr/F-skatt 
SE556073561401 
Bankgiro
811-1254

Fakturafrågor info@jarnatra.se

AVTALSNUMMER

JÄRNA TRÄ´s NOTERINGAR 
KUNDKLASS

SÄLJARE

KATEGORI

BEVILJAD LIMIT

OMSÄTTNING/ÅR

RATING

TEXTA TYDLIGT  
FÖRETAGETS/PERSONENS NAMN *

FAKTURERINGSADRESS * 

ANTAL ANSTÄLLDA BERÄKNAT  INKÖP PER ÅR

BESÖKSADRESS  

KONTAKTPERSON (INKÖP) KONTAKTPERSON (RESKONTRA)

POSTNUMMER*  POSTADRESS * POSTNUMMER  POSTADRESS 

TELEFON  MOBILTELEFON* E-POSTADRESS FAKTURA  

ORGANISATIONSNUMMER/PERSONNR *

BRANSCHTILLHÖRIGHET ÖNSKAT  KREDITLIMIT * 
GOLV/KAKEL

MÅLERI

BYGG 

FASTIGHETSBOLA

G BRF VVS/EL

ANNAT....................................................................................................... 

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga samt att jag tagit del av och accepterar de på omstående sida angivna villkoren. 
Jag är medveten om att varorna säljs med äganderättsförbehåll. Jag medger att JÄRNA TRÄ AB inhämtar kreditupplysningar och referenser. Jag är 
medveten om att ansökan kan avslås utan att förklaring lämnas. Jag förbinder mig att utan dröjsmål till JÄRNA TRÄ AB anmäla adressändring samt 
eventuellt i övrigt förändrade omständigheter som kan komma påverka kreditbedömningen. Betalningsvillkor: 30 dagar för företag och 10 dagar för 
privatpersoner netto från fakturadatum. Faktureringsavgift tillkommer. Dröjsmålsränta ugår vid försenad betalning. Fakturan överlåtes till SEB Finans. 
Fakturan skall därför betalas direkt till SEB Finans.

* OBLIGATORISKA FÄLT

DATUM *

DENNA ANSÖKAN SKA UNDERTECKNAS AV BEHÖRIG FIRMATECKNARE 
ORT * UNDERSKRIFT * 

NAMNFÖRTYDLIGANDE * PERSONNUMMER *

..................................................................................... KRONOR

Önskad kreditlimit bör vara ca 20% av beräknat inköp per år. 
Utnyttjad limit är summan av inneliggande ordervärde samt 
obetalda fakturor.

OMSÄTTNING PER ÅR

KONTOANSÖKAN 
 Denna ansökan skall lämnas i original med
• Kopia på firmatecknarens/sökandes legitimation
• Företag: Kopia på registreringsbevis från 

Bolagsverket
Handläggningstid 3-4 arbetsdagar

ANKOMSTDATUM UPPLÄGGNINGSDATUM KUNDNUMMER



Kontobestämmelser JÄRNA TRÄ AB 

Allmänna kreditvillkor

Parter: Parter är kontohavare d v s den eller de som beviljas konto, samt JÄRNA TRÄ AB.

Ansökan om kontokredit: Den som ansöker om konto har noggrant fyllt i en ansökningsblankett.
Ansökan ska vara undertecknad av den eller de som har rätt att teckna firman. I de fall då ansökan 
är felaktig eller inte fullständig ifylld har kreditgivaren rätt att neka den sökande konto.

Denna ansökningsblankett ska alltid lämnas till kreditgivaren i original. I de fall då fler än firmatecknaren 
ska ha rätt att handla på kontot måste en fullmakt med namn och personnummer bifogas till ansökan.  
Vill kontohavaren dra tillbaka någon av fullmaktinnehavarna måste detta ska skriftligt till JÄRNA TRÄ 
AB.

Innan ett konto beviljas eller nekas sker en kreditbedömning av den sökande. 
JÄRNA TRÄ AB har alltid rätten att när som helst ompröva och sänka aktuell kreditlimit utan att  
meddela kontohavaren.

Kreditgivaren förbehåller sig rätt att neka sökande konto utan att lämna vidare förklaring.

Leveransvillkor: ABM07

Kontoköp: Ska köp betalas genom debitering av konto är kontoinnehavaren / fullmaktsinnehavaren 
skyldig att legitimera sig. Endast de personer som kontohavaren har medgivit fullmakt kan nyttja kontot.

Kontohavaren ansvarar för betalning av på kontot gjorda inköp samt betalning av, påminnelse- och  
inkassokostnader. Har medsökande undertecknat ansökan är kontohavaren och medsökande solidariskt 
ansvariga för förpliktelser mot kreditgivaren såsom för egen skuld oavsett vem av parterna som verk-
ställt köpet. Är kontohavare i dröjsmål med betalning eller beviljad kreditgräns överskriden får kontot 
inte utnyttjas. 

Betalning: Betalning ska ske via bankgiro. Betalningsmottagare är SEB Finans.

Vid utebliven betalning överlämnas fordran för inkassering. Lagstadgade inkassokostnader debiteras 
på kontohavaren.

Ränta och avgifter: Om fakturan inte betalas i tid ska kontohavaren betala en särskild dröjsmålsränta 
på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras f.n. med 12 % över Riksbankens  
gällande referensränta. Avgifter för krediten får höjas i den mån det motiveras av ökade kostnader.  
Kreditgivaren äger rätten att ensidigt ändra övriga allmänna avgifter utan att dessförinnan inhämta 
kontohavarens godkännande.

Kreditlimit: Utnyttjad kreditlimit är summan av inneliggande ordervärde samt obetalda fakturor.

Tillgodohavande: Ränta utgår inte på kontohavarens eventuella tillgodohavande på kontot.

JÄRNA TRÄ AB har rätt att ändra dessa kontobestämmelser utan att i förväg inhämta kontohavarens 
godkännande. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att kontohavaren skriftligen underrättats 
om densamma.

2014-10-20


	FÖRETAGETSPERSONENS NAMN: 
	ORGANISATIONSNUMMERPERSONNR: 
	KONTAKTPERSON INKÖP: 
	KONTAKTPERSON RESKONTRA: 
	TELEFON: 
	MOBILTELEFON: 
	EPOSTADRESS FAKTURA: 
	POSTNUMMER: 
	POSTADRESS: 
	POSTNUMMER_2: 
	POSTADRESS_2: 
	BYGG: Off
	FASTIGHETSBOLA: Off
	G BRF: Off
	ANNAT: Off
	GOLVKAKEL: Off
	MÅLERI: Off
	VVSEL: Off
	ORT: 
	UNDERSKRIFT: 
	DATUM: 
	NAMNFÖRTYDLIGANDE: 
	PERSONNUMMER: 
	KUNDKLASS: 
	KATEGORI: 
	OMSÄTTNINGÅR: 
	AVTALSNUMMER ANKOMSTDATUM: 
	SÄLJARE UPPLÄGGNINGSDATUM: 
	RATING KUNDNUMMER: 
	BEVILJAD LIMIT: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	FAKTURERINGSADRESS: 
	BESÖKSADRESS: 
	ANTAL ANSTÄLLDA: 
	OMSÄTTNING PER ÅR: 
	BERÄNAT INKÖP PER ÅR: 
	ÖNSKAT KREDITLIMIT: 


