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Skalbaggevägen 11 
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Faktureringsadress 

  

För- och efternamn För- och efternamn på Dig som beställer.  

Detta hjälper ekonomiavdelningen att få uppgift om 

VEM som gjort beställningen. 

Företagsnamn/Region/Kommun 

Gatuadress/FE/Box 

Postnummer och Ort 

Detta är adressen dit fakturan skall skickas. 

Kontrollera gärna med ekonomiavdelningen så att 

dessa fält anger korrekt adress. 

E-postadress för PDF-faktura Om fakturan önskas digital via mail till 

ekonomiavdelningen – ange mailadress här. 

I annat fall lämna tomt för vanlig pappersfaktura. 

GLN-nummer De flesta av Era organisationer har krav på detta 

nummer för att kostnaden skall hamna rätt. 

Se till att få korrekt nummer från ekonomiavdelningen! 

Telefonnummer Ange gärna Ditt telefonnummer.  

Ekonomiavdelningen kan då komma i kontakt med Dig 

med ev. frågor och klargöranden. 

E-postadress Detta är den e-postadress Du angav vid registreringen 

då Du skapade kontot här hos oss. 

Den bör inte ändras såvida den inte är felaktig. 

Ref.nummer De flesta av Era organisationer har krav på detta 

nummer för att kostnaden skall hamna rätt. 

Se till att få korrekt nummer från ekonomiavdelningen! 

Organisationsnummer De flesta av Era organisationer har krav på detta 

nummer för att kostnaden skall hamna rätt. 

Se till att få korrekt nummer från ekonomiavdelningen! 
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Leveransadress  

Leverans inom 5 dagar –  

norm vard. 08-16  

Kan paketet tas emot vardagar 08-16 svara då JA i fältet.  

Skriv annars in avvikelser från detta t ex  

”Fredagar stängt” eller  

”Stängt fre 1 maj” eller 

”Endast vardagar 14-16” 

el dylikt 

Telefonnummer Ange gärna telefonnummer till mottagaren av paketet.  

Detta underlättar för chauffören att få kontakt vid 

leverans.  

För- och efternamn För- och efternamn på Dig som beställer eller på den 

som skall ta emot paketet, om annan än Du.  

 

VC/Sjukhus/Skola 

Gatuadress OBS! EJ BOX 

Postnummer och Ort 

Detta är adressen dit paketet skall skickas. 

Det är alltså till denna adress chauffören skall köra för 

att leverera paketet till Dig. 

Tänk på att det ALDRIG kan vara ”Box” utan måste 

vara en fysisk plats där Du kan ta emot försändelsen. 


