
”Vår enda uppgift är att göra 
”Vår enda uppgift är att göra 

yrkesfolkets vardag enklare”
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 2022 när du handlar mot faktura.

Din årsbonus hos Flinks 2022 Vid sammanlagda inköp (exkl. moms) på Lägsta bonus i kronor
  5%   18.000 – 46.999 kr         900 kr
  6% 47.000 – 105.999 kr      2.820 kr
  7% 106.000 – 181.999 kr      7.420 kr
  8% 182.000 – 278.999 kr   14.560 kr
  9% 279.000 – 387.999 kr   25.110 kr
 10% 388.000 – 495.999 kr   38.800 kr
 11% 496.000 – 644.999 kr   54.560 kr
 12% 645.000 – 798.999 kr   77.400 kr
 13% 799.000  – 978.999 kr   103.870 kr
 14% 979.000 – 1.198.999 kr 137.060 kr
 15%         1.199.000 kr och däröver 179.850 kr

Din årsbonus hos Flinks 2022 Vid sammanlagda inköp (exkl. moms) på Lägsta bonus i kronor
 6% 13.000 – 39.999 kr 780 kr
 7% 40.000 – 60.999 kr 2.800 kr
 8% 61.000 – 89.999 kr 4.880 kr
 9% 90.000 – 104.999 kr 8.100 kr
 10%  105.000 kr och däröver 10.500 kr

Flinks bonusskala 2022 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.  

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.



Del 1 (fylls i av alla)

Företagets namn                                                     

Organisationsnr Telefonnr   

Boxnr. och/eller gatuadress

Postnr                                                                  Postort  

Kontaktperson                                    

Mobilnr  E-post 
 

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

Antal anställda Ingår i koncern/företagsgrupp                              

Ytterligare behörig kontaktperson. (Kontakta ekonomiavdelningen på 08-131210 om ni vill lägga till fler än två personer).

Namn E-post/Mobilnr  

Namn E-post/Mobilnr 

Eventuell märkning av faktura

E-postadress för fakturor

Fakturaadress (om annan än postadress i del 1)

Namnteckning firmatecknare 

Namnförtydligande                                          Datum  

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

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

2. 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.

3. 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.
Flinks behandling av personuppgifter framgår av vår ”Integritetspolicy” som finns att tillgå på vår hemsida www.flinks.se.

 Jag vill handla kontant (kontantbonuskund)       Jag vill handla mot faktura (kreditbonuskund)



Tejpa här.

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

SVARSPOST
110264100
110 30 Stockholm

Flinks Järn AB

Frankeras ej
Mottagaren betalar 
portot
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