SÅ GÅR DET TILL

V a r f ö r s k a v i vä l j a S k o l k a s s a n f r a m f ö r a n d r a l i k n a n d e t j ä n s t e r ?

•
•
•
•
•

Vi har lättsålda vardagsprodukter.
Vi har ett annorlunda sortiment med exklusiva presentprodukter.
Vi ger er 30 dagars kredit.
Vi ger bra vinstmarginaler, vilket ger er möjlighet att tjäna mer pengar.
Ni säljer produkterna till mycket konkurrenskraftiga priser.

BESTÄLLNING
Gör er beställning via vår hemsida eller genom att kontakta oss på telefon, 08-649 29 55.
Beställningsvillkor

Den som beställer produkterna är också den som är betalningsansvarig vilket innebär att vi
TIPS
1.

Bestäm ert mål!

Bestäm vad ni ska samla till och

godkänner bara order om:

•
•

Beställare är över 18 år
Kreditvärdig (vi tar kreditupplysning på alla våra kunder)

utgå ifrån det.

2.

Planera
försälj ningen!

Planera för hur lång period ni ska
samla in och hur mycket ni bör
lägga ner i tid och kraft på att
sälja.

3.

Bestäm vad ni ska
sälja!

Bestäm er för vilken/vilka

LEVERANS
Leveransen sker enligt era önskemål efter godkänd kreditupplysning. Vi skickar produkterna
inom 1-3 arbetsdagar.
Leveransvillkor

•
•
•
•

Moms och frakt ingår i alla priser
Leverans sker med DHL eller med Posten/Företagspaket
Leveransadressen måste vara bemannad 8-16 hela leveransdagen.
Om leveransadressen är till en privatperson tillkommer kostnad från DHL.

Förslag på lämplig leveransadress kan vara skolans expedition, förälders arbetsplats eller
klubbhus.

produkter ni tror att ni kan sälja
utifrån era förutsättningar.

4.

Bestäm er för var ni

BETALNING
Ni får en faktura per post efter det ni fått produkterna.
Betalningsvillkor

ska sälja!
Bestäm var och till vilka ni ska

•

Ni har 30 dagar på er att betala fakturan. Kontakta oss annars.

sälja. På föräldrars jobb, bland
grannar eller till släktingar? Eller

RETUR
Kontakta alltid Skolkassan på telefon 08-649 29 55 innan, om ni vill returnera osålda produkter!

varför inte stå i ett centrum eller

Returvillkor

på en marknad?

www.skolkassan.se
info@skolkassan.se
08-649 29 55
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•
•

Ni betalar själva för frakten
Vi tar endast emot oöppnade, hela förpackningar utan skador i retur

