
Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Energisystems leveransbestämmelser 

Energisystem AB 
Riksvägen 22 
611 70 Jönåker

Tel. 0155–975 50 
www.energisystem.se
info@energisystem.se

Betalningsvillkor
Faktura 30 dagar. Fakturor med kortare betalningstid betalas 
på 30 dagar. Vidare accepteras inga påminnelseavgifter eller 
dröjsmålsränta under denna tid. 

Ordererkännande
Vid beställning svarar säljaren med ordererkännande till 
mejladress info@energisystem.se Tillkommande kostnader 
utöver de som anges i ordererkännandet accepteras inte.På 
ordererkännandet ska följade poster ingå 

Säljarens momsregistreringsnummer •	
Säljarens namn, adress, telefonnummer och mejladress•	
Energisystems faktureringsadress:  •	
Energisystem AB, Riksvägen 22, 611 70 Jönåker
Varornas eller tjänsternas omfattning och art samt  •	
kostnad för dessa. 
Leveranstid och leveransvillkor•	
Eventuell fraktkostnad•	
Energisystems referens eller önskemål om märkning.•	
Energisystems kundnummer hos säljaren.•	

 
Expeditionsavgifter, faktureringsavgift och liknande dolda 
avgifter accepteras inte. 
 
Sändningsnummer
Vid leverans mejlas fraktbolagets sändningsnummer till  
info@energisystem.se
 
Försening och vite
Om säljaren finner det sannolikt att avtalad leveranstid inte 
kan hållas skall säljaren utan dröjsmål skriftligen meddela  
 
Energisystem på info@energisystem.se samt ange orsakerna 
till förseningen och den tidpunkt då leverans beräknas ske.
Avlämnas inte varan i rätt tid har Energisystem rätt till vite. 
Vite skall utgå för varje påbörjad sjudagarsperiod som 
förseningen varar med 2 % av värdet av den del av varan som 
till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk.  
 
Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 20 % av sagda 
värde.
 
Energisystem har rätt att, utan tillkommande kostnad, 
häva köpet om förseningen är av sådan grad att den stör 
verksamheten, enskild affär eller om behovet upphör på 
grund av förseningen. 

Fakturering
Faktura får inte ställas innan korrekt vara är levererad eller 
tjänst är till fullo utförd.  
 
Fakturan ska följa den formalia som är möter Skatteverkets 
rådande definition av en fullständig faktura samt  
Energisystems referens eller önskemål om märkning. Om 
fakturan strider mot detta eller den överenskommelse 
som gjorts mellan Energisystem och säljare gäller kredittid 
30 dagar från och med att felaktigheten korrigerats och 
Energisystem fått en korrekt faktura.
 
Fakturaalternativ  
 
1. E-faktura - skall användas om möjligt
För att skicka e-fakturor till oss behöver funktionen för detta 
aktiveras i ditt ekonomiprogram. E-fakturorna kommer sedan 
att skickas direkt från ert ekonomiprogram till vårt. Kontakta 
din programvaruleverantör om ni behöver hjälp att aktivera 
funktionen. 
 
Uppgifter för E-faktura 
Energisystem i Nyköping AB
Riksvägen 22
611 70 Jönåker
0155-975 50
info@energisystem.se
Organisationsnummer: 556644-6547 
 
Van-operatör: InExchange
GLN: 7365566446543

2. Faktura via epost - alternativ 
Mejla faktura i pdf-format till:  5566446547@autoinvoice.se 

Faktura via post accepteras inte 
Vi har dock e-brevlåda hos Kivra för de typer av fakturor som 
kräver detta.  
  
Tack för att ni hjälper oss att värna om miljön och samtidigt 
spara tid! Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.


