
Ansökningsformulär – Återförsäljare

Medisol, administratör av Hjärtstartareshop har e� unikt återförsäljarprogram, som du kan ta del av.  
Genom a� ingå samarbete med oss kan du bli återförsäljare av  världens mest sålda hjärtstartare och 
andra �llbehör såsom HLR-dockor och övningshjärtstartare.

Är du en utbildad HLR-instruktör och har du kunder som är intresserad av a� köpa hjärtstartare?  Eller 
kanske skulle du vilja marknadsföra hjärtstartare i din nätbu�k?

Tillsammans kan vi se �ll a� fler hjärtstartare placeras ut i samhället och a� fler företag och 
föreningar blir hjärtsäkra. 

Till våra återförsäljare erbjuder vi:

Ÿ En webshop där ni kan lägga order själva
Ÿ Fördelak�ga priser
Ÿ Du får full telefonsupport och rådgivning
Ÿ Köpa kvalitetsprodukter för eget bruk eller vidareförsälja under eget namn
Ÿ Du behöver inte hålla något eget lager utan beställer först när du har få� en

beställning av din kund
Ÿ Snabb och fri leverans i hela Sverige

Anmäl dig nu �ll vårt återförsäljarprogram. 

Du kan registrera dig genom a� fylla i bifogade registreringsformuläret nedan.
Se �ll a� du har di� momsregistreringsnummer /VAT-nummer �ll hands e�ersom du behöver det för 
a� ansöka.
Då kan det hända a� vi ber om mer informa�on, i sådana fall kontaktar vi dig med mer informa�on.
Vänligen använd en e-postadress från din företagsdomän när du registrerar dig.
Ifall du inte vill göra din anmälan online kan du även ladda ner anmälningsblanke�en  nedan och 
skicka den �ll oss via post eller e-post (du kan skanna formuläret som en bilaga):

info@hjartstartareshop.se

Informa�on Medisol BV
Medisol BV/Hjärtstartareshop.se
Mercuriusweg 12
4382 NC Vlissingen
Nederland
Tlf. 0108848194
KvK Middelburg: 22048236
VAT no: SE 5020 7638 8301
www.hjartstartareshop.se
info@hjartstartareshop.se

HARTSTARTARESHOP.SE

http://www.hjartstartareshop.se
mailto:info@hjartstartareshop.se


Villkor 

Offert, Stafflade priser

Samtliga produkter  finns �llgängliga för köp direkt i webshoppen(styckpris), alterna�vt kan ni 
kontakta oss för en offert om ni har kunder som köper större kvan�teter på en gång. 

Registrering av serienummer

Det är vik�gt a� du som återförsäljare har e� system för a� hålla reda på vem som köper hjärtstartare 
av dig. 
De�a beror på regelverket för medicintekniska produkter som är baserat på EU-direk�v.
Det betyder obligatorisk registrering av serienummer på alla hjärtstartare.
Naturligtvis gör vi register med serienummer över alla hjärtstartare, som har vi sålt och �ll vem. Utan 
hjärtstartare vi säljer �ll dig som återförsaljare, står din kund registrerad som slutkund.
I fall en eller flera hjärtstartare behövs återkallas, är det oerhört vik�gt a� vi kan spåra hjärtstartaren.

Försäljningspriser

Som återförsäljare är du fri a� sä�a dina egna priser. Vi förväntar emeller�d a� deltagarna av 
återförsäljarprogramet respekterar Hjätstartareshops önska om a� man inte ska erbjuda produkter 
under vägledande försäljningspriset i vår nätbu�k.

Betalning

Kort, faktura eller banköverföring: välj det som passar dig bäst.  Vid faktura är betalningsvillkor 30 
dagar.

Frakt och leverans

Tänk på a� varor beställda i Sverige bara skickas �ll adresser inom Sverige.
Vi hanterar en företags/leveransadress och kan inte leverera produkten �ll postadress.
Vi erbjuder gra�s leverans oavse� storlek och vikt på di� paket och oavse� vilket betalsä� du väljer.

Leverans�der

Du får dina varor inom 2-3 dagar e�er det a� vi få� din beställning. 
I de få fall vi inte har produkten på lagret tar leveransen något längre �d då vi får vänta in leverans av 
våra egna leverantörer. I sådant fall meddelar vi dig via den e-postadress som angivits vid 
orderläggningen. 

Som återförsäljare, förklarar jag härmed a� jag instämmer med de �llämpliga villkoren:

Datum:

Företag:

Namn:

Underskri�:  

HARTSTARTARESHOP.SE



Företagsinforma�on

Namn företag:

Adress: 

Postnummer och stad:

Telefonnummer:

URL hemsida:

URL nätbu�k:

E-mail adress:

E-mail adress, fakturering (eventuellt):

Organisa�onsnummer:

Momsregistreringsnummer:

Personliga uppgi�er

För- och e�ernamn:

Titel:

Adress:

Postnummer och stad:

Telefonnummer:

E-mail adress:
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