KUNDANSÖKAN
För att bli kund hos Nordiska Bokgrossisten måste man vara en registrerad firma med organisationsnummer. Fyll
i ansökan och skicka den till vår kundservice, kundservice@bokgrossisten.se. När vi godkänt er ansökan får ni
bekräftelse per e-post.

Butik: ____________________________________

Registrerat firmanamn: ___________________________

Butiksnummer:_____________________________

Organisationsnummer: ___________________________

Kontaktperson: ____________________________

Telefonnummer: ________________________________

E-post: __________________________________

GLN-nummer: __________________________________

Leveransadress

Fakturaadress

Leveransadress:____________________________

Fakturaadress: __________________________________

Postnr:________ Ort:______________________

Postnr: _________ Ort: __________________________

Tel: ____________________________________

Jag har tagit del av och godkänner Nordiska Bokgrossistens allmänna villkor.

Vi vill ta del av information från Nordiska Bokgrossisten.

_______________________________________
Ort och datum

_______________________________________
Underskrift

_____________________________________________
Namnförtydligande

Nordiska Bokgrossisten
Samdistribution Logistik Sverige AB, Metallvägen 31, 195 04 Rosersberg.
Tel: +46 8 696 84 08, kundservice@bokgrossisten.se, www.bokgrossisten.se

Allmänna villkor
Parter
Nordiska Bokgrossisten, org.nr.556042-9887 och registrerat firmanamn med organisationsnummer tillika
undertecknad kund enligt avtal.
Pris
Kunden köper in böcker till F-pris.
Orderläggning
Order läggs på Bokinfo.
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Alla personuppgifter som lämnas av Kunden används endast i syftet att uppfylla avtalet. Frågor hänvisas till
kundservice.
Leveransvillkor
Beställningar skickas till en leveransadress i Sverige. Genom sampackning med befintliga förlag på Samdistribution
kan fraktkostnaden minskas. Ange nummer för fraktavtal. Saknar Kunden mottagarfrakt blir kostnad per kolli 49 kr
exkl moms. Leveranstid är max 5 arbetsdagar från datum för mottagande av beställning.
Leverans i fast räkning
Alla böcker köps i fast räkning, ingen returrätt föreligger.
Betalningsvillkor
30 dagar netto. Eventuell dröjsmålsränta faktureras med diskonto + 8 %.
Uppsägning av avtal
Nordiska Bokgrossisten äger omedelbar rätt att säga upp avtalet i följande fall:
• Kunden dröjer med betalning mer än 14 dagar från förfallodag
• Kunden inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder ackordförhandling utan konkurs
• Kunden allvarligt åsidosätter efterlevnad av detta avtal

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller löpande från datum för undertecknande fram till överenskommet startdatum då försäljning
påbörjas och avtalet löper därefter i ett år. Uppsägningstid är tre månader, om inte avtalet sägs upp tre månader
före avtalets utgång förlängs det automatiskt med ett år i taget. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.
Sekretess
Nordiska Bokgrossisten och Kunden förbinder sig att under och efter avtalstid inte nyttja eller till tredje part yppa
något som kan anses vara den andra partens företagshemlighet. Det informationsmaterial och de beställningslistor
som Nordiska Bokgrossisten tar fram för samarbete, i tryck eller överfört elektroniskt, är att betrakta som en
företagshemlighet från Nordiska Bokgrossisten, kunden har däremot full tillgång till materialet för eget bruk så länge
detta avtal gäller.
Överlåtelse av rörelse
För det fall Kunden överlåter sin rörelse är det att betrakta som en uppsägning av avtalet.
Tvist
Tvist angående tolkningen av detta avtal skall i första hand försöka lösas av parterna själva. Om detta inte är möjligt
skall tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Nordiska Bokgrossisten
Samdistribution Logistik Sverige AB, Metallvägen 31, 195 04 Rosersberg.
Tel: +46 8 696 84 08, kundservice@bokgrossisten.se, www.bokgrossisten.se

