Licensavtal/Beställning Exder
Fält markerade med * är obligatoriska. Avtal kan registreras via vår hemsida, som inloggad via Exder eller via denna blankett. Skicka
undertecknat avtal till Fax: 08-446 34 10 eller posta till Expert Systems ”Avtal", Sjöflygvägen 35 A, 183 62 Täby eller maila till
avtal@expertsystems.se. Expert Systems bekräftar er beställning och skickar inloggningsuppgifter till ”Användare”. Samtliga tjänster
debiteras enligt aktuell prislista se, www.expertsystems.se.

Företagsuppgifter
Företag*

Nytt avtal

Tillägg befintligt avtal

Postadress (box/gata)*

Organisationsnummer*

Postnr*, ort* och land * (om annat än Sverige)

Momsregistreringsnummer*

Tillhör koncern/företagsgrupp

GLN, GS1 Global lokaliseringsnummer (krav för EPC*)

Kontaktperson avtal*

Telefon*

E-post kontaktperson avtal*

Faxnr

Kontaktperson användare* (Använd separat blankett för fler användare eller begränsad
behörighet)

Telefon användare*

E-post, användare*

LRF medlemsnummer

Faktura från Expert Systems
E-post dit fakturan ska skickas

Fakturaperiod*

per månad (faktura via E-post som PDF)
per kvartal (faktura via E-post som PDF))
per år: Faktura via E-post som PDF
JA

Fakturareferens (t.ex. ordernummer, kostnadsställe)

NEJ

Kontaktperson faktura*

Fakturering från Expert Systems sker i SEK
Faktura önskas i EURO

Telefon, kontaktperson faktura*

Fakturaadress om annan än ovan, postadress (box/gata)

E-post, kontaktperson faktura*

Fakturaadress om annan än ovan, postnr, ort

Betalningsvillkor är tio dagar netto men vi erbjuder 30 dagar netto mot en avgift.

30 dagar netto, skickas via e-post (50 kr/faktura)

30 dagar netto, skickas i kuvert (100 kr/faktura)

Beställning avser följande Exder-tjänster*
Exder EPC, rörlig, meddelandeavgifter tillkommer.

Exder EPC, fast, inklusive obegränsat antal meddelanden.

Exder EDI

Exder eFaktura

Exder ePrinter

fakturan skrivs ut via virtuell skrivare, omvandlas och skickas vidare

Hur vill du skicka fakturan?
Ange val här bredvid

fakturan skickas som PDF via e-post, omvandlas och skickas vidare

Exder Market
Exder Business

BAS 2006

BAS 2008

Med vilka partner vill ni handla elektroniskt**
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

** För aktuell lista på anslutna parter och affärsflöden kontakta sales@expertsystems.se. Se anslutna fakturamottagare via
www.fakturaportalen.se. Fler handelsparter kan anges separat.

Ovanstående bekräftas:
Härmed bekräftas att jag tagit del av och godkänner Allmänna Villkor och Specifikation, som finns på hemsidan, www.expertsystems.se
Ort*/Datum*
Firmatecknares underskrift*

Namnförtydligande*

Expert Systems Development Svenska AB ·
Sjöflygvägen 35 A
· 183 62 Täby · Sweden
Tel: + 46 8 446 34 00 · Fax +46 8 446 34 10 · E-mail: info@expertsystems.se · www.expertsystems.se · Org nr: 556242-9463

