
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Priser:
Alla priser är SEK exklusive moms och frakt, fritt vårt lager i Osby. Vi förbehåller oss rätten 
att ändra priserna utan föregående meddelande.

Leveranstid:
De flesta artiklarna finns i lager för omgående leverans. Våra leveranstider är normalt ett par 
dagar. Beställningsvaror levereras efter ök.

Leveranssätt:
Leverans sker med Posten Distribution AB som Företagspaket eller via brev.

Betalningsvillkor:
Fasta kunder kan erhålla 10-30 dagars kredit efter kreditprövning, Kredit som ej sköts 
medför att fortsatta leveranser sker mot förskottsbetalning.

Returhantering
Reklamation av fel-leverans skall påtalas inom en vecka. I annat fall anses leveransen 
godkänd. Skäl till retur, Er referens samt vårt fakturanummer måste anges. Inga noteringar 
eller dylikt får ske på originalförpackningen, som måste vara oskadad.

Vid retur av trasig vara inom garantitiden, lagas eller ersätts produkten i första hand med ny 
produkt, om detta ej är möjligt krediteras den. Kreditering kommer att ske till varans pris vid 
returtidpunkt. Fraktkostnad vid retur betalas av kunden, vi betalar frakten tillbaka. Returer 
belagda med postförskott/efterkrav utlöses ej. Retur av fel-beställda varor endast efter 
överenskommelse och då mot minst 15% returavdrag.

F-skattebevis, momsregisteringsnummer:
Vi har F-skattebevis. Vårt momsregistreringsnummer är SE556701-7404-01.
Öppettider:
Vår växel är öppen 
helgfri måndag 07.00-16.00. 
Frukost stängt 09.00-09.30 Lunchstängt 12.00-12.30 Fredagar 11.45-12.30.
Adress och telefon:
Vår besöks- och leveransadress är: Industrigatan 7, 283 50 Osby. Postadress: Box 141, 283 
23 Osby.
Telefon säljavdelningen 0479-130 48, telefax 0479-109 90.

www.ocsab.se



ANSÖKAN login www.ocsab.se

Vi ansöker om att bli återförsäljare till Centralservice i Osby AB

Företagets namn* Organisationsnummer/CRV no *

Postadress (Gata/box) * Postnummer och ort *

Leveransadress (Gata) * Postnummer och ort *

Kontaktperson

Telefon* Fax* E-mail *

Vi önskar login till Centralservice webshop Användarnamn (min 6 tecken)

e-postadress för orderbekräftelse från webben
Lösenord (min 6 tecken)

Verksamhet

Startår Omsättning föregående år ca Beräknad omsättning detta år ca

Vi har tagit del av Centralservice i Osby AB försäljningsvillkor och ansöker om att bli återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten att begära in registreringsbevis.
Undertecknas av firmatecknare eller därtill behörig

Namnteckning Namnförtydligande
Faxa blanketten till Centralservice i Osby AB Fax.nr. 0479-109 90, eller posta till
Centralservice i Osby AB
Box 141
283 23 Osby
Det går även att skicka den via e-mail till info@ocsab.se

Ansökan godkänd Kundreg Brevreg Mailreg Kundnr Kundgrp Datum


