
Kontoansökan Upsala Färg AB 
Alla fält markerade med * är obligatoriska. Texta tydligt. Bifoga även 

legitimation med din ansökan. 

* Organisationsnummer:

* Företagsnamn: 

* Faktureringsadress:

* Postnummer & ort: 

Utdelningsadress: 

Postnummer & ort: 

* Kontaktperson: 

* Telefon: 

* E-post: 

Trygga din säkerhet & uttagningskontroll - fyll i ett eller fler av nedanstående: 

D Krav på märkning av alla order & fakturor

D Endast behörig personal får handla på mitt kreditkonto - OBS fyll i fullmakt nedan 

Härmed biviljas nedanstående personer ta ut varor för fakturering på vårt kreditkonto: 

* För- & efternamn: * Personnummer: * Mobilnummer:

Upsala Färg AB 

Bolondsgoton 18, Box 277, 751 05 Uppsolo Tel: 018-183100 E-post: info@upsalafarg.se www.upsalafarg.se 

Sid 1 /2 



E-faktura & samlingsfaktura 

D Jag vill ha mina fakturor på mail, E-post: 

D Jag vill ha samlingsfaktura en gång per vecka 

Varugrupper som primärt efterfrågas: 

D Färg & tapet D Golv (trä & laminat) 
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D Vinylgolv (rulle) 

□ Kakel & klinker D Hobby & konstnärsmaterial D Övrigt _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Önskad kreditlimit i kronor: 

Betalningsvillkor för närvarande 15 dagar från fakturadatum. Längre kredittid är möjlig att godkänna efter överenskommelse med 
Upsala Färg AB. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta motsvarande Riksbankens referensränta + 12%. 
Betalas inte fakturan inom föreskriven tid kan kontot stängas utan meddelande från Upsala Färg AB:s sida. Kontot kan även komma 
i spärrlista. Jag försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är riktiga samt fullständiga och godkänner ovan redovisade villkor. 
Jag medger att Upsala Färg AB inhämtar kreditupplysning och är medveten om att ansökan kan avslås utan att förklaring lämnas. 
Jag förbinder mig att utan dröjsmål till Upsala Färg AB anmäla adressändring samt eventuellt i övrigt förändrade omständigheter 
som kan komma att påverka kreditbedömningen. 

* Underskrift firmatecknare: * Datum: 

* Namnförtydligande: 

Bifoga kopia på legitimation här. 

Tack för att du väljer att ansöka om kreditkonto hos Upsala Färg AB. 

Mejla din ansökan till info@upsalafarg.se eller lämna in i en av våra butiker tillsammans med kopia på er legitimation. 

I samband med att du lämnar in denna kontoansökan uppger du personuppgifter som är nödvändiga för att Upsala Färg AB ska kunna 

behandla ansökan. Om du har frågor hur Upsala Färg AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. 

För Upsala Färg AB:s noteringar: 

D Ansökan beviljas D Ansökan beviljas inte 

Ert kontonummer: Kreditlimit i kr: Sign: _ _ _  _ 

Upsala Färg AB 

Bolondsgoton 18, Box 277, 751 05 Uppsolo Tel: 018-183100 E-post: info@upsalafarg.se www.upsalafarg.se 

KRB:_________
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