Tekst til selve oprettelsesbrev samt forretningsbetingelser

Flying Tiger Copenhagen Business
Denne ansøgning sendes eller mailes til:
Flying Tiger Copenhagen (Zebra A/S)
Ventrupparken 2
2670 Greve
Att. SSC
E-mail: Business-dk@flyingtiger.com

Kundenr.: (Udfyldes af Flying Tiger Copenhagen)

Udfyld venligst nedenstående felter elektronisk eller skriv med kuglepen i BLOKBOGSTAVER
Navn på offentlig institution
Adresse
Postnr.

By:

Land
Hovedtelefonnummer
Evt. hjemmeside
CVR-nr.
EAN-nummer
Momsnummer

Kontaktpersonens fulde navn
Kontaktpersonens titel
Kontaktpersonens tlf.
Kontaktpersonens e-mail
Nærmeste leder navn
Nærmeste leders titel

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte.
Jeg er indforstået med Flying Tiger Copenhagens forretningsbetingelser på næste side.

Underskrift på kontaktperson

Dato

Underskrift på kontaktpersonens nærmeste leder Dato

Besked fra kunde til Flying Tiger Copenhagen (valgfri):

”Ja tak, jeg vil gerne modtage elektroniske nyhedsbreve fra Zebra A/S med information om Flying Tiger
Copenhagen, herunder tilbud og anden information om fx konkurrencer og events i butikkerne. Jeg giver
derfor samtykke til at mine personlige oplysninger må indsamles og behandles af jer i overensstemmelse
med jeres persondatapolitik, som jeg kan finde på flyingtiger.com”

Forretningsbetingelser og nyttig viden
Kan jeg få et kundenummer og handle på kredit?
•

Offentlige institutioner kan blive oprettet som kunde hos Flying Tiger Copenhagen (Zebra A/S – CVR nr. 15690488)
og handle på kredit i alle Flying Tiger Copenhagen butikker i Danmark.

•

Vi sender EAN-fakturaer, og giver 30 dages rentefri kredit på fakturaer.

•

Som kunde slår du dig bare løs, når du skal handle. Du må nemlig handle for et kreditbeløb på op til kr. 50.000,– og det kan man altså få mange varer for hos Flying Tiger Copenhagen.

Hvad skal jeg gøre, når jeg skal handle?
•

Når du har oprettet dig som kunde, får du tilsendt et kundenummer på mail. Når du handler, viser du kundenummeret ved kassen (fysisk eller digitalt – f.eks. på din telefon). Du skriver under på kassebonnen, smutter hjem med
varen, og vi sender en elektronisk faktura – nemmere bliver det ikke.

•

Vi har varer, som er fast i vores sortiment. Hvis der er behov for store mængder af disse varer, kan vi bestille flere
hjem til butikken – bed vores personalet om hjælp. Der går højst 5 hverdage, og så er varerne klar til, at du kan
hente dem i butikken.

•

Vi får ca. 300 nye varer hver måned, som vi kalder kampagnevarer. Vi har kun dem der er i butikken. Der kan ikke
bestilles yderligere hjem af disse varer. Du kan dog godt være heldig, at vi har nogle af varerne gemt i skuffer og
skabe, så spørg altid gerne personalet, hvis du har brug for flere varer, end dem du kan se fremme.

Hvad hvis noget går i stykker eller jeg fortryder mit køb?
•

Du har selvfølgelig en reklamationsret som alle andre kunder. Hvis du har en reklamation, tager du bare varen med
ned i vores butik. Du får en ny vare eller beløbet bliver krediteret til EAN-nummeret. Husk altid kvitteringen.

•

Ved almindeligt køb i butikken tilbyder vi 14 dages fortrydelsesret. Denne ret bortfalder dog ved varer, der er bestilt
hjem særligt til dig – uanset, hvad der står på den bon, du modtager i butikken.

Hvordan er det lige med misbrug, hæftelses- og ansvarsregler?
•

Du er ansvarlig for opbevaring og brug af dit kundenummer. Vi kan ikke kontrollere om personen, som anvender
kundenummeret er dig, eller er ansat i din institution eller i øvrigt er berettiget til at benytte kundenummeret.

•

Er mailen med dit kundenummer bortkommet, misbrugt eller kommet i en uberettiget persons besiddelse, er du
ansvarlig for omgående at underrette Flying Tiger Copenhagen ved at sende en mail til: business-dk@flyingtiger.com.
Dit kundenummer vil herefter blive spærret for yderligere køb.

•

I forhold til Flying Tiger Copenhagen hæfter du/din arbejdsgiver for enhver brug af kortet og den til enhver tid
værende restgæld.

•

Vi forbeholder os ret til at spærre dit kundenummer for yderligere køb, hvis betalingsfristen overskrides. Ved for
sen betaling af en faktura forbeholder vi os ret til at beregne en rente på 5% pr. påbegyndt måned samt pålægge
et rykkergebyr på op til kr. 100,-.

•

Hvis du ikke har handlet hos os i 5 år, sletter vi dig af sikkerhedsmæssige årsager i vores system. Skulle du få brug
for at handle med EAN-nummeret igen, er du velkommen til at oprette dig på ny.

Flying Tiger Copenhagen kan med en måneds varsel og for fremtidige køb ændre vilkårene for køb med kundenummer
og den tilhørende kredit. Information om ændringer vil fremgå af din faktura eller du vil modtage et brev.
Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til: business-dk@flyingtiger.com eller ringe til os på
tlf. 8852 8000

