
 
 

Søknad for bruk av Cramo WebShop 
Utfylt søknadsskjema sendes regnskap@cramo.com, eller leveres på nærmeste avdeling. 
 

For å kunne benytte Cramos WebShop er det et krav at selskapet allerede er kunde av Cramo. (Dersom selskapet ikke er en 
registrert kunde av Cramo, må eget søknadsskjema fylles ut – se «Bli kunde». 

Dette søknadsskjemaet printes ut, signeres og sendes til regnskap@cramo.com.  

Søknaden under vil bli benyttet som grunnlag for at Cramos kunder skal kunne logge seg inn på Cramos WebShop. Et gyldig 
organisasjonsnummer er nødvendig for å få tilgang til Cramos WebShop. Betalingsvilkår og andre vilkår er i henhold til Cramos AS 
sine generelle vilkår og leievilkår, om ikke det er avtalt spesielle skriftlige og signerte vilkår eller avtaler med kunden. Leievilkårene 
og Generelle vilkår finnes i Cramos WebShop. Vær oppmerksom på at all leie gjennom WebShop belastes kunden ved fakturering 
iht. skriftlig avtalte betalingsbetingelser.  

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på +47 23 37 55 60, eller via info.norge@cramo.com . 

Fylles ut av søker 
Juridisk selskapsnavn  
Organisasjonsnummer  
Ditt kundenummer hos Cramo  
Søkerpersonens for – og 
etternavn 

 

Mobilnummer   
Personlig e-post adresse  
Søkerpersonens stilling  
Søkerpersonens kontaktperson 
hos Cramo 

 

 
Undertegnede bekrefter at søkerpersonen er bemyndiget til å utføre og signere på denne avtalen på vegne av selskapet. 
Gjennom underskriften bekrefter undertegnede at selskapet aksepterer og godkjenner de Generelle vilkår og leievilkår, samt 
øvrig informasjon som fremkommer i Cramos WebShop og Cramos hjemmeside www.cramo.no, og at dette skal gjelde dersom 
ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.  
Sted / Dato  
Signatur  
Navn i blokkbokstaver  

 

Under forutsetning av at du har signert over, kan du nedenfor angi hvilke av dine medarbeidere som skal ha hvilken type 
rettighet i Cramos WebShop. Du kan velge blant følgende rettigheter: 
• Pre-onboarding – Kan ikke leie online. Ser pågående leieforhold, bestille returtransport, redigere arbeidsplasser, faktura, statistikk, 

priser. 
• Craftsman – Kan leie online. Ser pågående leie, bestille returtransport, redigere og opprette arbeidsplasser, priser. 
• Foreman – Kan leie online. Ser pågående leie, bestille returtransport, redigere og opprette arbeidsplasser, statistikk, faktura. 
• Site manager – Kan leie online. Ser pågående leie, bestille returtransport, priser, statistikk, faktura, opprette/redigere/stenge 

arbeidsplasser. 
 

For – og etternavn E-port adresse Mobiltelefon * Rettighet 
    
    
    
    
    

* Velg en av følgende: • Pre-onboarding.  • Craftsman.  • Foreman.  • Site manager. 
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