PROFF-KONTO
Håndværker / Erhverv

Det er muligt at få op til 10% bonus ved køb over
50.000,- kr. (ex. moms) inden for 12 måneder:
Ved køb mellem
Ved køb mellem
Ved køb over

0,- & 19.999,-:
20.000,- & 49.999,-:
50.000,-:

0% bonus
5% bonus
10% bonus

Du får bonus på HELE beløbet ex. moms.
Har du f.eks. købt for:
Ingen bonus.
5% bonus = 1.850.10% bonus = 5.700.-

Bonus’en beregnes på det samlede køb ex.
moms inden for 12 måneder og indsættes
1 gang om året på jeres Proff-konto – første
gang 12 måneder efter oprettelsen.
Vi forbeholder os ret til, at vi til enhver tid kan
ændre bonussatsen.

Betalingsbetingelser

Løbende måned + 15 dages rentefri kredit.
Kontokortet anvendes som et helt almindeligt kreditkort – enten
alene eller ifølge en rekvisition fra kontoadministratoren.
Det er muligt at rekvirere flere kort, hvis det ønskes.

FÅ OP
TIL

10%
BONUS
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17.000.- ex. moms:
37.000.- ex. moms:
57.000.- ex. moms:

PROFF-KONTO
Kontotype:

HÅNDVÆRKER / ERHVERV

Silvan debitor nr.:

(udfyldes af Silvan)

(Alt udfyldes med blokbogstaver)

CVR.-nr.:
Firmanavn:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon nr.:

Mobil:

EAN-nr.:

Ref.nr.:

E-mail:

Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsmails og tilbud

E-mail (til faktura):

Antal kundekort:

E-mail (til kontoudtog):
Ønsket kreditmaksimum pr. md. (sum af saldo inkl. moms):
Betalingsbetingelser: Løbende måned + 15 dage.
Kontoen lukkes automatisk hvis beløbet for kreditmaksimum overskrides, og man bedes i så fald rette
henvendelse til vort bogholderi med henblik på en a conto indbetaling eller en anden aftale.
Undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger og er indforstået med, at nødvendige kreditoplysninger/
kreditforsikring må indhentes. Forfaldne poster rente-beregnes med 2% pr. md., indtil betaling sker.
Alle indbetalinger vil forlods medgå til dækning af eventuelle tilskrevne renter og rykkergebyr.
Ved udsendelse af rykker, vil der blive opkrævet gebyr på 100 kr.
Silvan kan til enhver tid spærre konto og kort, såfremt aftalen misligholdes, eller kreditforsikringen ophæves
af forsikringsfirmaet.
Der tages forbehold for ændringer af kontobetingelserne.
Hvis kortet mistes, bedes dette straks meddelt til Silvan på tlf. 87 30 87 30 / 52 13 03 02.

OBS! Kontoen kan først anvendes, når kreditgodkendelse foreligger.
Dato:

Kundenavn (med blokbogstaver) :
Kunde-underskrift:

Afleveres i din nærmeste Silvan eller sendes til:
Silvan Regnskab, Att. Debitor, Edwin Rahrs Vej 88, DK-8220 Brabrand.
debitor@silvan.dk, tlf.: 52 13 03 02. CVR-nr.: DK-38 84 12 97
Bemærkninger (evt. ønsker til tekst på kundekort ex. “Rekvisition påkrævet”):

