Till våra blivande kunder!
Välkommen att bli företagskund/researrangör hos oss på Stena Line.
Som företagskund/researrangör hos oss har ni möjlighet att betala ert Stena Linearrangemang mot faktura. För att kunna fakturera er behöver vi en del uppgifter.
Vi ber er därför fylla i bifogad ansökan och sända tillbaka till oss på Stena Line.
När vi tagit del av uppgifterna och gjort en sedvanlig kreditbedömning erhåller
ni ett kundnummer som registreras på era bokningar. Detta kundnummer skall
uppges av er som kunder varje gång ni bokar ert arrangemang med Stena Line.
Vänligen notera nedanstående innan ni fyller i ansökan.
Organisationsnummer (skall anges av samtliga bolagsformer)
Underskrift (behörig firmatecknare eller annan person som har rätt att teckna avtal
eller person med attesträtt. Vänligen bifoga fullmakt eller dokument som styrker detta)
Ansökan sänds till:
salesinfo@stenaline.com
eller
Stena Line Scandinavia Ab
Försäljningsavdelningen
405 19 Göteborg
Tel: 031–85 80 00 (du kopplas till försäljningsavdelningen)
Trevlig resa!

Kundnummeransökan / Kreditansökan Travel
Företagets namn

Organisationsnummer

VAT-nummer

Adress

Postnummer

Ort

Fakturaadress

Postnummer

Ort

Fakturareferens

E-mail Företag

Kontaktperson

Kontaktperson e-mail

Kontaktperson telefon

Kontaktperson ekonomi

Ekonomi e-mail för PDF fakturor och påminnelser

Ekonomi telefon

Vänligen kryssa i vad ni har för typ av verksamhet:

Resebyrå

Arrangör/Bussbolag

Butikslokal

Företag

Kommun

Övrig

Ort & datum

Behörigs underskrift

Position i företaget

Namnförtydligande

Vänligen bifoga registreringsbevis eller annat dokument som styrker behörig tecknare.
När vi har tagit del av uppgifterna görs en sedvanlig kreditupplysning. När kreditbedömningen godkänns
erhåller ni ett kundnummer som registreras på er bokning. Detta kundnummer uppger ni varje gång ni bokar
med Stena Line.
Betalningsvillkor
10 dagar. Betalning skall vara Stena Line Scandinavia AB tillhanda på förfallodagen. Vid betalning ange
alltid faktura- och kundnummer. Vid försenad inbetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelag.
Vid utebliven betalning stoppas er kredit.
Ansökan returneras till:
Mail: salesinfo@stenaline.com
Stena Line Scandinavia AB
Att.: Försäljningsavdelningen
405 19 Göteborg
Vår målsättning är att din ansökan behandlas inom 7 arbetsdagar.
Stena Line Scandinavia AB's noteringar
Kundnummer

Provision

Datum

Signatur

Stena Line Scandinavia AB
SE-405 19 Göteborg, Sweden

Kategori

Distrikt

Rating

Namnförtydligande

Växeln: +46 31-85 80 00
E-mail: salesinfo@stenaline.com

Organisationsnr: 556231-7825
VAT-nr: SE556231782501

