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 2020 när du handlar mot faktura.
Din årsbonus hos Flinks 2020
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%

Vid sammanlagda inköp (exkl. moms) på
17.000 –
44.999 kr
45.000 – 101.999 kr
102.000 – 181.999 kr
182.000 – 273.999 kr
274.000 – 379.999 kr
380.000 – 486.999 kr
487.000 – 633.999 kr
634.000 – 784.999 kr
785.000 – 959.999 kr
960.000 – 1.175.999 kr
1.176.000 kr och däröver

Lägsta bonus i kronor
850 kr
2.700 kr
7.140 kr
14.560 kr
24.660 kr
38.000 kr
53.570 kr
76.080 kr
102.050 kr
134.400 kr
176.400 kr

Flinks bonusskala 2020 när du handlar kontant.
Din årsbonus hos Flinks 2020
6%
7%
8%
9%
10%

Vid sammanlagda inköp (exkl. moms) på
12.000 –
38.999 kr
39.000 –
58.999 kr
59.000 –
85.999 kr
86.000 –
99.999 kr
100.000 kr och däröver

Lägsta bonus i kronor
720 kr
2.730 kr
4.720 kr
7.740 kr
10.000 kr

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

Integritetspolicy

I samband med Flinks mottagande av undertecknad ansökan om att bli kontantbonuskund/kreditbonuskund
samt i anslutning till offertgivning och försäljning i Flinks snabbgrossar samlas personuppgifter in och lagras.
Flinks behandlar personuppgifter i enlighet med företagets integritetspolicy som framgår av vår ”Integritetspolicy”
som du hittar på vår hemsida www.flinks.se.

