
BEIBmm 
KQNTQANSÖKAN Ifylld kontoansökan lämnas på Cramo depå. Var god uppvisa legitimation.

"Samtliga fält som har markerats med en * är obligatoriska att fylla i. Om du inte fyller i dessa fält kommer vi inte kunna behandla 
din ansökan om konto på Cramo AB och därmed inte kunna lägga upp dig som kund". 

IFYLLES AV SÖKANDE, VAR GOD TEXTA TYDLIGT! 
• Juridiska bolagsnamnet med "AB, HB, KB, enskild firma etc" (alt fullständigt namn på privatperson)

• För bästa förutsättningar, kryssa i det alternativ som stämmer överens med inriktningen på dina arbeten (ange ett alternativ)

□ Nybyggnation □ ROT □ Installation □ Anläggning I!! Övrigt □ Privatperson

• Organisationsnummer alt. Personnummer

• Registrerad adress alt. folkbokföringsadress

• Faktureringsadress (* om annan än ovan)

• Postadress (postnummer och postort)

Namn kontaktperson/beställare (* om annan än ovan) E-post(* obligatorisk om PDF-faktura) 

• Mobiltelefonnummer:
□ Kundrestriktioner (begränsa vilka som får hyra (ifylles nästa sida)

□ Betalning mot pappersfaktura (aviavgift 60 kr) □ Betalning mot PDF-faktura (med e-post O kr)

□ BetalninQ mot kontokort/kreditkort (tar ej emot Amex eller Diners club)
Cramos digitala verktyg

Som företagskund erbjuder vi inloggning till Cramo e-com och appar 
Genom att hyra via Cramo e-com kompletteras Cramos allmänna villkor med E-com hyresvillkor. Observera att betalning för 
hyrutrustning via Cramo e-com endast sker via faktura. Vid frågor kontakta Cramo Kundcenter tel: 08-580 835 00 eller 
kundcenter@cramo.com 

Du som behörig firmatecknare får behörighet att se pågående hyror, priser, statistik, fakturor, skapa/editera/stänga arbetsplats, 
boka returtransport och kan hyra online (Sitemanager). 
�ndra användare får samma behörigheter förutom att de inte kan se priser (Foreman). 

□ Önskar inloggning till Cramo e-com och appar, fyll i uppgifter nedan om användare

För - och efternamn E-post adress Mobilnummer Behörighet 

Undertecknad, bekräftar att ansökan har utförts av person som är behörig firmatecknare alternativt behörig genom fullmakt. 
Genom underskrift av ansökan bekräftar undertecknad vidare att sökanden godkänner Cramos Allmänna villkor, E-com hyresvillkor (i 
det fall behörighet till e-com och app) samt accepterat att Cramo gör kreditkontra/I. Vid omfrågad av privatpersoner aviseras att en 
kreditkontra/I gjorts av Cramo, via brev eller e-post. 
Beviljad kredit gäller omgående och kan komma att omprövas, om särskilda skäl föreligger. 
Sökanden godkänner att Cramo behandlar personuppgifter om Kundens representanter och representanter. Andamålet med 
behandlingen är att fullgöra och administrera Avtalet, samt organisera och planera Cramos arbete. Därutöver kommer Cramo att 
behandla personuppgifter för att upprätta interna rapporter och statistik samt för marknadsföringsändamål. Varje registrerad har rätt 
att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Cramo och för vilka Cramo är 
personuppgiftsansvarig, genom att skriftligen kontakta Cramo. Varje registrerad har även rätt till portabilitet och begära att dennes 
uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dennes uppgifter inte ska 
användas för direktmarknadsföring. För mer info: www.cramo.se/sv/om-cramo/gdpr 

□ Härmed inges särskilt samtycke för Cramo att lagra kopia på identifikationshandling. Denna handling kommer att förvaras på
sådant sätt som krävs enligt gällande lagstiftning.

• Ort och Datum: .......................................................................................................................... 

• Underskrift: .....•...•...........•...•................•..... * Namnförtydligande : ................................................... 

Cramo AB, 169 04Solna 

Org nr 556104-3539 

Säte Sollentuna 

www.cramo.se 
Telefon 08-623 54 00 

Innehar F-skattebevis 
Bankgironr: 196-9351 






