Skriv ut

Årsabonnemang
Som abonnent betalar du 1.000 kronor + moms i årsavgift. Utöver årsavgiften betalar du bara för
de tjänster du beställer. Se bifogade prislistor.
Fyll i uppgifterna om ditt företag och sänd in blanketten till oss. Blanketten ”Information angående
kreditupplysningstjänsten” fyller du bara i om du vill ha tillgång till kreditupplysningar. Läs noga
igenom informationen innan du undertecknar den.

Kunduppgifter
Organisationsnummer
Företagsnamn
Utdelningsadress
Postnummer / Ort
Telefonnummer
Faxnummer
E-mail
Kontaktperson 1
Kontaktperson 2
Plusgiro eller Bankgiro
Välj om du vill ha dina pengar utredovisade
till plus- eller bankgiro.

Fordran avser
Ge en kort beskrivning av vilka varor
eller tjänster dina fakturor avser.

KreditBevakarna står för fasta priser - Du vet alltid vad det kostar
KreditBevakarna Box 622, 581 07 Linköping Tel 013-31 12 18 Fax 013-14 82 72
E-mail: info@kreditbevakarna.se Webbplats: www.kreditbevakarna.se

Information angående kreditupplysningstjänsten
Ansvar
En kreditupplysning är bara en del av det underlag som behövs för att bevilja eller avslå kredit. Innehållet i upplysningen utgör aldrig en garanti beträffande den omfrågades betalningsförmåga eller
betalningsvilja. Syna AB (SYNA) strävar efter att hålla en hög kvalitet på sitt registerinnehåll - men
kan inte garantera att varje uppgift alltid är korrekt och rättvisande.
Bolaget kan därför inte ikläda sig ansvar för den skada som kan drabba kunden pga kreditförlust
eller pga att en affär inte kommer till stånd. Den som vill ha ekonomiska garantier mot kreditförluster skall använda kreditförsäkring.
SYNA och Kreditbevakarna i Linköping HB friskriver sig från ansvar för två olika typer av skada
som skulle kunna drabba kunden vid utnyttjandet av tjänsterna. Skada som beror på
- att viss information saknas eller är felaktig/missvisande;
- driftsstörning.
Kreditupplysningslagen.
Flera av SYNA:s tjänster regleras av Kreditupplysningslagen med avseende på frågan om rätten
att inhämta informationen och med avseende på SYNA:s skyldighet att skicka kopia till den omfrågade. Det åligger kunden att hålla sig noga underrättad om dessa regler och att följa dem.
Användaruppgifter etc..
Uppgift om kundnummer, användaridentitet och lösenord skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig användning av tjänsten förhindras. Vid minsta misstanke om att användaruppgifter kan ha
kommit i orätta händer skall kunden snarast anmäla detta till SYNA.
Nyttjanderätt etc..
Våra tjänster får endast utnyttjas av företag/näringsidkare som ett led i näringsverksamheten/myndighetsutövningen. Den information som kunden hämtar hos oss får endast utnyttjas
i kundens egen verksamhet och får således inte säljas – skänkas bort – eller på annat sätt upplåtas/överlåtas till annan.
SYNA förbehåller sig rätten att ändra innehållet i och utformningen av sina produkter under
löpande avtalsperiod.
Syna AB & Kreditbevakarna i Linköping HB
Företagsnamn
Organisationsnummer
Tagit del
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
OBS! När vi lägger upp dig som kund kommer Syna AB, som producerar kreditupplysningarna, att
debitera dig 500 kronor + moms i förskott. När du sedan beställer kreditupplysningar och kreditinformation kommer kostnaden för dessa att räknas av mot förskottet...
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