
”Vår enda uppgift är att göra 

yrkesfolkets vardag enklare”

Bromma 
Ulvsundavägen 134

Hornsberg 
Lindhagensgatan 133 

Sätra 
Storsätragränd 12

Täby 
Mätslingan 28

Globen 
Hallvägen 21

KONTOANSÖKAN



Flinks för yrkesfolk.

Bli kund idag – välj själv hur du vill betala.
Välkommen som kund hos Flinks, yrkesfolkets snabbgross! Här finner du mer än 20.000 artiklar inom verktyg, maskiner, 
skruv & bult, beslag samt bygg- och industriförnödenheter. I alla våra snabbgrossar (Bromma, Globen, Hornsberg, Sätra och 
Täby) kan du gå runt och titta, prova och ställa frågor i lugn och ro. Vi har öppet 06.00 - 17.00 alla vardagar. På golvet hittar 
du branschkunnigt folk som kan ge dig råd om du behöver det.

Den som kan lita på sin leverantör får behålla sina kunder!
Bara yrkesfolk får handla hos Flinks. I våra hyllor hittar du noga utvalda varor eftersom vi plockar det bästa ur varje 
tillverkares sortiment. Det är saker som vi själva litar på och som vi vet klarar dina krav. Hos Flinks finns alltid det du 
behöver och vårt arbetssätt ger dig låga kostnader totalt. 

Trogna kunder får bonus.
Våra lojala kunder belönar vi med en årsbonus när du samlar dina inköp hos oss. Genom att använda Flinks som din 
huvudleverantör tror vi dessutom att du kommer att tjäna en hel del på att du utnyttjar din tid bättre. Kreditbonusen 
utbetalas i form av en kreditfaktura som sänds till dig i februari, året efter intjänandeåret. Kontantbonusen utbetalas i form 
av kontantbonuscheck som du kan handla för i våra snabbgrossar. Kontantbonuschecken sänds ut i februari, året efter 
intjänandeåret. Bonus utgår inte på offererade varor, emballage, transporter och tjänster.

Vill du handla mot faktura eller betala kontant?
Beroende på hur du väljer att betala dina inköp har vi två olika bonusstegar. 

Flinks bonusskala 2018 när du handlar mot faktura.

Din årsbonus hos Flinks 2018 Vid sammanlagda inköp (exkl. moms) på Lägsta bonus i kronor
  5%   16.000 – 42.999 kr         800 kr
  6% 43.000 – 99.999 kr      2.580 kr
  7% 100.000 – 179.999 kr      7.000 kr
  8% 180.000 – 268.999 kr   14.400 kr
  9% 269.000 – 373.999 kr   24.210 kr
 10% 374.000 – 478.999 kr   37.400 kr
 11% 479.000 – 623.999 kr   52.690 kr
 12% 624.000 – 773.999 kr   74.880 kr
 13% 774.000  – 945.999 kr   100.620 kr
 14% 946.000 – 1.155.999 kr 132.440 kr
 15%         1.156.000 kr och däröver 173.400 kr

Din årsbonus hos Flinks 2018 Vid sammanlagda inköp (exkl. moms) på Lägsta bonus i kronor
 6% 11.000 – 35.999 kr 660 kr
 7% 36.000 – 53.999 kr 2.520 kr
 8% 54.000 – 79.999 kr 4.320 kr
 9% 80.000 – 95.999 kr 7.200 kr
 10%  96.000 kr och däröver 9.600 kr

Flinks bonusskala 2018 när du handlar kontant.

Flinks försäljningsvillkor framgår av bilaga ”Allmänna försäljningsvillkor”. Genom att sända in undertecknad ansökan om att 
bli kontantbonuskund/kreditbonuskund hos Flinks accepterar du dessa villkor.  



 Jag vill handla mot faktura (med kreditbonus)         Kryssa endast i en av rutorna.

 Jag vill handla kontant (med kontantbonus) 

Del 1 (fylls i av alla)

Företagets namn                                                     

Organisationsnr. Kontaktperson   

Boxnr. och/eller gatuadress

Postnummer                                                                  Postort  

Telefonnummer  Mobiltelefon                                   

 E-post 
 

Del 2 (fylls endast i om du vill handla mot faktura)

Antal anställda  

Ingår i koncern/företagsgrupp                            

Namnteckning firmatecknare 

Namnförtydligande                                          Datum  

E-postadress för fakturor:     

Skaffa inloggning till vår E-handel!  
Du kan enkelt skaffa inloggning genom att 
registrera dig på vår hemsida: www.flinks.se 
Klicka vidare på ”Bli kund – Kontoansökan”.

1. Fyll i ansökans del 1 (uppgifter som vi behöver från alla sökande). Om du vill bli kontantbonuskund är ansökan klar att  
 sända in när du fyllt i del 1. 

2. Om du vill bli kreditbonuskund fortsätt då att fylla i även del 2 av ansökan.

3. Lämna din ansökan i Flinks kundtjänst, scanna in och maila till flinks@flinks.se, faxa på 08-618 33 95 eller 
 vik ihop och posta. Portot är redan betalt. Om du har frågor, ring 08-13 12 10.

4. En kort tid efter att vi mottagit din ansökan återkommer vi till dig. När du ansöker om kreditbonuskonto gör vi en normal  
 kreditprövning, och meddelar dig hur stort kreditutrymme vi har möjlighet att bevilja ditt företag.

Fyll i ansökan.

Flinks leveransvillkor framgår av vår trycksak ”Allmänna försäljningsvillkor” som bifogas denna ansökan.



Svarspost
Kundnr 110 264 100
110 30  STOCKHOLM

Tejpa här.

Frankeras ej.  
Flinks står  
för portot.

Fyll i, vik, tejpa ihop och posta redan idag!

Kreditkoduppgift

Godkänd den Av

Limit Kundnummer

Bonusklass 

Kontot upplagt den Av

Kunden underrättad den Av

Kontant           Kredit           Ej kredit

FÖR FLINKS NOTERINGAR



A L L M Ä N N A  F Ö R S Ä L J N I N G S V I L L KO R

Flinks Järn AB, Box 30014, 104 25 Stockholm, Sweden

Gäller vid offertgivning och försäljning till yrkesmässig verksamhet.

Anbud
Anbud gäller, om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från 
offertens/anbudets datum. Anbudet är bindande med reservation för 
mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.

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. 

Sekretess
Anbud, 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.

Pris vid kontant- och fakturaförsälning
Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. 
Angivna prisuppgifter avser priser exklusive mervärdesskatt.  

Leverans, försäkring, emballage
Leverans sker fritt säljarens lager. Ev försäkring och emballage 
tillkommer utöver varans pris. Transport kan utföras enligt den 
av säljaren tillämpade transporttaxan.

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. 

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 mottagningskontrollen, skall 
reklameras inom 10 arbetsdagar efter mottagandet och innan godset 
använts.

Reklamerar ej köparen, trots att han upptäckt eller bort upptäcka 
fel eller brist inom föreskriven frist, förlorar han rätten att fram-
ställa anspråk därav.

Reklamationen skall göras skriftligen och innehålla uppgift 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 all annan ersättnings-
skyldighet 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. 

Kreditering av returgods
Vid ev återtagande av levererade varor, vilka inte varit behäftade 
med fel, krediteras köparen fakturavärdet minskat med 20%, om 
ej annat överenskommits. Härutöver är köparen skyldig att ersätta 
säljaren för ev uppkomna transportkostnader och kostnader för 
skadat gods. Varor som ej tillhör säljarens lagersortiment kredi-
teras endast om säljarens leverantör accepterar returen. Vid retur 
skall säljarens följesedel, faktura eller kassakvitto uppvisas. 

Äganderättsförbehåll
För varor som säljs på kredit, förbehåller sig säljaren ägande-
rätten till dess att köparen erlagt full betalning för dem. Ägande-
rättsförbehållet innebär bl a att varorna inte får säljas vidare 
innan de är till fullo betalda. 

Betalning
Betalning skall, om kredit beviljats ske inom 30 dagar från 
fakturadatum. Påminnelseavgift debiteras med 45 kronor. 
Godset utgör säljarens egendom intill dess att full betalning 
erlagts. 

Marknadsföring
Säljaren tar inget ansvar för tillverkares/importörs/ grossists 
marknadsföring. 

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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