
 
 
Ansökan om inloggning Cramo eCRent 
Ifylld ansökan skickas till kundservice@cramo.com eller lämnas på närmsta depå 

Ansökan blir underlag för inloggning till Cramo eCRent. Företagskonto är kriteriet för att få tillgång till Cramo eCRent. Betalningsvillkor 
och villkor i övrigt är i enlighet med Cramo AB:s Hyresvillkor, om inte annat avtalats via skrivet avtal. Genom att hyra via Cramo eCRent 
kompletteras Hyresvillkoren med Allmänna villkor som återfinns i Cramo eCRent https://ecrent.cramo.com/se-sv/page/rentalTermsse och 
via https://www.cramo.com/sv-SE Observera att betalning för hyr utrustning via Cramo eCRent endast sker via faktura. Vid frågor 
kontakta Cramo Kundservice 08 580 835 00 kundservice@cramo.com  

IFYLLES AV SÖKANDE, BOKSTAVERAS 
Juridiska bolagsnamnet med ”AB, HB, KB, enskild firma etc”  

Organisationsnummer  

Cramos fakturakundnummer 

Sökandes för – och efternamn 

Mobiltelefonnummer Sökandes personnummer 

 Personlig e-post adress (obligatoriskt med företagsmailadress) 
 

 Befattning på företaget 

Undertecknad bekräftar, på heder och samvete, att ansökan har utförts av person som är behörig firmatecknare alternativt behörig 
hyrestagare för ovan angivet bolag. Genom underskrift av ansökan godkänner sökanden att Cramo behandlar personuppgifter om 
Kunden eller dess representanter. Syftet med behandlingen är att möjliggöra Avtalets fullgörande, administration av 
hyresförhållandet, organisation och planering av Cramos arbete, upprättande av rapporter och statistik samt 
marknadsföringsaktiviteter (om inte direktreklamspärr begärts). Vid marknadsföring kan Cramo även komma att kontakta Kunden 
via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det. Genom att ingå Avtalet samtycker Kunden till att Cramo samlar in, lagrar, 
behandlar och använder personuppgifter för ovannämnda ändamål, samt att personuppgifterna kan komma att överföras till tredje 
land (dvs. ett land som inte ingår i EU/EES) för ovanstående ändamål. Kunden ska även tillse att det föreligger ett giltigt samtycke 
eller annan laglig grund till behandling för ovanstående ändamål för sådana personuppgifter som Kunden lämnar till Cramo inom 
ramen för Avtalet. Kunden godkänner i övrigt Cramos allmänna hyresvillkor angivna i Cramo eCRent samt på Cramos hemsida 
www.cramo.se och att parterna är överens om att dessa villkor skall tillämpas och utgöra avtalsinnehåll mellan parterna såvitt 
annat inte skriftligt avtalats. Ovanstående uppgifter kommer att verifieras med angivet företag.  

 
Ort och Datum: …………………………………………………………………............................................... 

 
Underskrift: ………….………………………………. Namnförtydligande :……………….................................. 

Förutsatt att du som sökande är firmatecknare på ovan angivna företag, kan du nedan ange vilka 
av dina medarbetare som ska ha tillgång till Cramo eCRent. Behörigheterna är 
Preonboarding – Pågående hyror, boka returtransport, editera arbetsplatsadress, fakturor, statistik, priser  
Kan inte hyra online. 
Craftsman – Pågående hyror, boka returtransport, editera/skapa arbetsplats, priser.  
Kan hyra online.  
Foreman – Pågående hyror, boka returtransport, editera/skapa arbetsplats priser, statistik, fakturor  
Kan hyra online 
Sitemanager - Pågående hyror, boka returtransport, priser, statistik, fakturor, skapa/editera/stänga arbetsplats  Kan 
hyra online 

 
För – och efternamn Email adress Mobiltelefon nr Behörighet  

    

    

    

    

    
 
 

Cramo AB, 169 04 Solna 
Org nr 556104-3539 
Säte Sollentuna 

www.cramo.se 
Telefon 08 623 54 00 

Innehar F-skattebevis 
Bankgironr: 196-9351 
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