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1. A teljes naprakész számlák
2. Aláírt igazgatói személyes garancia

Tisztelettel:

(Aláírásra jogosult státusza)

A vállalat neve (teljes kereskedelmi név)

Cím

Iroda székhelye (ha eltér a fentitől)

Az alapítás dátuma A kereskedés megkezdésének 
dátuma

A vállalat bejegyzett száma Igazgatók

Adószám

Telefonszám Faxszám

E-mail-cím

Beszerzési főkönyvvezető

Várható hitelösszeg egyszerre £-ban kifejezve

MEGJEGYZÉS: MINDEN NEM LTD/PLC (NEM ZRT. ÉS NYRT.) TÍPUSÚ VÁLLALAT SZÁMÁRA A HITELKERET MEGSZERZÉSE A KÖVETKEZŐKET IGÉNYLI:

REFERENCIÁK

Bankárok neve és címe

Fiók szám Rendezési kód

Két jelentős kereskedelmi hitelező neve és címe (nem lízingszerződések, üzemanyag vagy bank)

1.

2.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben elfogadják ezt a kérelmet, akkor hitelszámlát nyitnak a nevünkben a szállítmányozásra és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan. Elfogadjuk a Freight Link Solutions Ltd hitelfeltételeit, 
amely szerint a számlák befizetésére a számla dátumától számított 30 nap áll rendelkezésre. Tudomásul vesszük, hogy a Freight Link Solutions Limited fenntartja a jogot a hitelkeretek bármikor történő visszavonására, és abban az 
esetben, ha a számlák befizetése nem történik meg a jelen bekezdésben korábban említett feltételeknek megfelelően, az ÖSSZES számlák haladéktalanul esedékessé válnak.

Tudomásul vesszük, hogy minden olyan számla, amelyet a megállapodás szerinti 7 vagy 14 napos jóváírási határidőn belül nincs kifizetve, feljogosítja a Freightlink vállalatot a számlánkhoz kapcsolódó hitelkártya díjjal való 
megterhelésére.

Felhatalmazzuk bankárainkat, hogy referenciákat biztosítsanak ránk vonatkozóan a Freight Link Solutions Ltd számára. Mellékeljük a hozzájárulási formanyomtatványt, amelyet a megbízásnak megfelelően aláírtunk. Tudomásul 
vesszük, hogy ezt referenciák kérésekor továbbítja a bankárainknak.

Minden üzleti tevékenységet a BIFA 2005 szokásos kereskedési feltételeivel összhangban végeznek, amelynek másolata kérésre rendelkezésre áll.

Név nagybetűkkel

Státusz

Dátum
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