Östersund April 2011
Till våra leverantörer

Biathlon Events AB övergår till elektronisk leverantörsfakturahantering från och med 1 maj 2011.
Leverantörsfakturorna skall vara märkta med ett referens namn, namn på beställare. Om
Ni saknar referens eller är osäker på vilken referens som skall anges, vänligen kontakta den
person som gjort beställningen.
FAKTURORNA SKICKAS I FORTSÄTTNINGEN PER POST TILL:
Biathlon Events
BISKY 7365566957063
Box 171
831 22 Östersund
FAKTURORNA I PDF-FORMAT MAILAS TILL:

bisky@pdf.elektronomi.se

Följande gäller för att pdf-format ska fungera:
- Endast en faktura i varje pdf-fil.
- Ni kan bifoga många pdf-filer i samma mail om ni vill, men varje pdf får alltså
endast innehålla en faktura.
- Eventuell text i själva mailet kommer INTE att bli läst då detta är en
automattjänst
- Om ni begär läskvitto så får ni meddelande om vilka filer vi tagit emot samt om
det är någon fil som vi inte kommer kunna hantera.
- Fakturorna måste märkas med motkod, precis som tidigare.
- Det går bra att era leverantörer mailar sina pdf-fakturor direkt till ovan nämnda
adress, men de bör ha infon om en faktura/fil i samband med det för att undvika
att fakturor ”tussas ihop”. (Detta är sällan något problem då de flesta
ekonomisystem skapar en fil för varje faktura med automatik men kan vara värt
att nämnas för säkerhets skull.)
- Filer som skickas samma dag måste ha unika namn så att de inte riskerar skriva
över varandra närde importeras till vår tolk.
I övrigt gäller:
- Vi betalar våra leverantörsfakturor på 30 dagar netto.
- Vi betalar inte några faktureringsavgifter.
- Skicka inte fakturakopior.
- Skicka endast fakturor till ovanstående adress, övrig post sänds till vår ordinarie
postadress: Box 384, 831 25 Östersund.
- Ev. betalningspåminnelser ska skickas till vår ordinarie adress.
Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för
komplettering/åtgärd.
Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.
Vid frågor, kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning, Ingemar Arwidson/Generalsekreterare, tel.070-210 87 94

