
Kontoansökan 

Välkommen att bli kund hos Sohlbergs.

Bli en vinnare du också genom att samla dina inköp hos

din lokala grossist i Ljungby och Jönköping.

Du kan antingen fylla i uppgifterna på datorn och mejla

ansökan till info@sohlbergs.se eller skriva ut

ansökan, fylla i och lämna in den i butiken.

Välkommen med din ansökan, vi återkommer med 
kundnummer inom någon dag.

AB Oskar Sohlbergs
Kungsgatan 69 - Box 319 - 341 26 Ljungby

Tel: 0372-677 00 - Fax: 0372-677 50 - E-post: info@sohlbergs.se - Hemsida: www.sohlbergs.se
Org nr: 556031-9849



Vid ej ifylld godkänns fakturaavgift på 29 kr exkl. moms för pappersfaktura.

ID uppvisat: Nummer:

Datum: Sign:

Företagets namn:

Sohlbergs anteckningar: 

Vår referens:

Kredit godkännes:

Kundkategori:

Kunden informerad om beslut:

Webbkontot är personligt.

Datum för ansökan: Underskrift:

Namnförtydligande:

Jag har tagit del av och godkänt Sohlbergs gällande Allmänna försäljningsvillkor samt 
Allmänna leveransbestämmelser, NL01. Finns även på vår hemsida www.sohlbergs.se

Huvudsaklig verksamhet:

Uppskattat årsinköp hos Sohlbergs: 

Ingår i Koncern / företagsgrupp:

Uppskattad årsomsättning:

E-post:Dir.tfn:Kontaktperson4:

Kontaktperson3: Dir.tfn: E-post:

E-post:Dir.tfn:Kontaktperson2:

Kontaktperson1: Dir.tfn: E-post:

KONTOANSÖKAN FÖR FÖRETAG

AB Oskar Sohlbergs
Kungsgatan 69 - Box 319 - 341 26 Ljungby

Tel: 0372-677 00 - Fax: 0372-677 50 - E-post: info@sohlbergs.se - Hemsida: www.sohlbergs.se
Org nr: 556031-9849

Leveransadress: E-post:

Vi tar gärna pdf-faktura på e-post:

Vi vill även ha inloggning till Sohlbergs webbshop 

www.sohlbergs.se för följande kontaktpersoner: 
Kontaktperson:         1           2           3           4

När webbkontot är klart meddelar vi dig via e-post.

Org.nr./Personnr:

Postadress: Telefon:

Postnummer: Postort: Fax:



Allmänna försäljningsvillkor 
Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig verksamhet. 

Rekommenderade av Sveriges Järnhandlarförbund. 

1 Anbud 

I anbudet angivna priser gäller med reservation för 

prisändringar i leverantörsledet som inträffar efter offertens 

utskriftsdatum och fram till leveransdagen. 

2 Beställning och beställningserkännande 

Avviker antagande svar genom tillägg, inskränkning eller 

förbehåll från lämnat anbud, gäller de av säljaren erbjudna 

villkoren till dess denne skriftligen godkänt avvikelserna. 

3 Sekretess 

Anbuds, ordererkännande samt däri ingående handlingar 

såsom priser, prislistor eller annan information av teknisk eller 

ekonomisk art får ej reproduceras eller på annat sätt delges 

tredje man. 

4 Pris vid kontant- och fakturaförsäljning 

Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. 

Angivna prisuppgifter avser pris exklusive mervärdesskatt. 

5 Leverans, försäkring, emballage 

Leverans sker fritt säljarens lager.  Ev försäkring och emballage 

tillkommer utöver varans pris. Transport kan utföras enligt den 

av säljaren tillämpade transporttaxa. 

6 Mottagande 

Köparens mottagningskontroll skall vid godsets ankomst 

omfatta avstämning mot följesedel samt utifrån synliga skador. 

Då godset avemballerats eller i annat fall innan godset 

användes, skall mottagningskontrollen fullföljas med efter 

godsets art anpassad omsorg. 

7 Reklamation av fel eller brist 

Synlig skada på eller minskning av godset, som kan antagas ha 

uppkommit under transport, skall genast anmälas till 

fraktföraren och antecknas på följesedel när godset kvitteras. 

Därjämte skall säljaren omedelbart underrättas. 

Fel eller brist, som är märkbar vid mottagnings- 

kontrollen, skall reklameras inom 10 arbetsdagar efter 

mottagandet och innan godset använts. 

Reklamerar ej köparen, trots att han upptäckt eller bor 

upptäcka fel eller brist inom föreskriven frist, förlorar han 

rätten att framställa anspråk därav. 

Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgifter 

om felets art och ungefärliga omfattning respektive bristens 

storlek. 

Säljaren äger rätt inom skälig tid avhjälpa fel eller ersätta 

felaktig vara med ny leveransgill sådan, varigenom alla annan 

ersättningsskyldighet bortfallet. 

Köparen har ej rätt att häva köpet, eller rätt till ersättning för 

skada, som orsakats av fel eller försenad leverans, såvida 

skadan inte uppkommit genom grov vårdslöshet från säljarens 

sida. 

8 Kreditering av returgods 

Vid ev återtagande av levererade varor, vilka inte varit 

behäftade med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat 

med 20%, om ej annat överrenskommits. Härutöver är köparen 

skyldig att ersätta säljaren för ev uppkomna transportkostnader 

och kostnader för skadat gods. Varor som ej tillhör säljaren 

lagersortiment krediteras endast om säljarens leverantör 

accepterar returen. Vid retur skall säljarens följesedel, faktura 

eller kassakvitto uppvisas. 

9 Äganderättsförbehåll 

För varor som säljs på kredit, förbehåller sig säljaren 

äganderätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem. 

Detta äganderättsförbehåll gäller ej spik, skruv- eller andra 

förbrukningsartiklar och ej heller sådana artiklar, som är 

avsedda att ingå som del i andra produkter. 

Äganderättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas 

vidare innan de är till fullo betalda. 

10 Betalning 

Betalning skall, om kredit beviljats ske inom 30 dagar från 

fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen 

med 8% över gällande referensränta. Påminnelseavgift 

debiteras med 45 kronor. Godset Utgör säljarens egendom intill 

dess att full betalning erlagts. 

11 Marknadsföring 

Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/grossists 

marknadsföring. 

12 Befrielsegrunder 

Säljaren och köparen får ej mot  varandra åberopa 

underlåtenhet att fullgöra avtalet, om  det hindras till följd av 

omständigheter utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, 

krig myndigheters beslut eller annat av parten icke vållat 

förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och 

som parten icke kunnat förutse. Kan avtalet ej fullföljas inom 

skälig tid beroende på ovanstående skall hävande part 

skriftligen meddela motpart. 
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