
    

  Cramo AB, 169 04 Solna www.cramo.se  Innehar F-skattebevis 
  Org nr 556104-3539 Telefon 08-623 54 00 Bankgironr: 196-9351 
  Säte Sollentuna 
 

 

KONTOANSÖKAN Ifylld kontoansökan lämnas på Cramo depå. Var god uppvisa legitimation. 

 
IFYLLES AV SÖKANDE, BOKSTAVERAS 
Juridiska bolagsnamnet med ”AB, HB, KB, enskild firma etc” (alt fullständigt namn på privatperson) 

Organisationsnummer alt. Personnummer 

Registrerad adress alt. folkbokföringsadress 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Postadress (postnummer och postort) 

Namn kontaktperson/beställare, om annan än ovan Fast telefonnummer kontor: 

Mobiltelefonnummer: E-post adress (obligatorisk om PDF-faktura): 

Betalning mot pappers faktura (avi avgift 60 kr)                 Betalning mot kontokort/kreditkort (tar ej emot Amex, Diners club) 
 

Betalning mot PDF-faktura (med e-post 0 kr)    

      Kundrestriktioner (begränsa vilka som får hyra, separat bilaga)   

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 accepterat att Cramo gör kreditkontroll. Vid omfrågad av 
privatpersoner aviseras att en kreditkontroll 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 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 Hyresguiden 
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. 
  ☐  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 :……………….................................. 
 

Personnummer: ………………………………………. Legitimationshandling: ………………….......................... 
 

IFYLLES AV CRAMO. ARKIVERAS ELEKTRONISKT 
Interna anteckningar: Kreditkontroll gjord i Creditsafe     

        Ja               Nej 

 Kredit beviljad  
          Ja               Nej 

Datum och Ort: 

Signatur/Depå: 

Erhåller kundnr: 

http://www.cramo.se/
http://www.cramo.se/
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Restriktioner – Bilaga 1 
 
Lägg ihop med kontoansökan 
 

Namn (För- och efternamn) Telefonnummer 
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