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Rekisteröinkaavake jälleenmyyjille
Medisol BV:llä, jonka tytäryhö AEDverkkokauppa.com on, on erityinen jälleenmyyjäohjelma, joka on
tarkoiteu Suomessa toimiville jälleenmyyjille. Siitä huolimaa, eä olemme pääasiallises verkkokauppa,
haluamme myös palvella asiakkaita offline. Onko sinulla etoa ja kokemusta defibrillaaoreista, omaa elvytystai
ensiapukokemusta tai annatko itse alaan liiyvää koulutusta? Rekisteröidy sien jälleenmyyjäksemme!
Jälleenmyyjänämme voit myydä defibrillaaoreita ja muita edustamiamme elvytysalan tarvikkeita oman
yrityksesi nimellä. Huolehdit itse asiakkaiesi kanssa kommunikoinnin ja heidän laskutuksen. Medisol tukee
sinun toimintaasi neuvomalla monissa asioissa ja auaa muutenkin monin tavoin.

Etusi jälleenmyyjänä
●
●
●
●

Myyntuki ja –neuvonta
Myyn tapahtuu oman yrityksesi nimissä
Merkiävät hintaedut tuoeiden sisäänostossa
Myyntuoeiden ilmainen toimitus

Rekisteröityminen
Ilmoita itsesi jälleenmyynohjelmaamme täyämällä allaoleva ilmoautumiskaavake. Kaavakkeen lisäksi
sinun tulee läheää kopio yrityksesi kaupparekisterioeesta.
Voit läheää kopion täytetystä kaavakkeesta ja rekisterioeesta sähköpostse osoieeseen:

info@aedverkkokauppa.com
Yhteysedot Medisol BV
Medisol BV
Arnesteinweg 36
4338 PD Middelburg
Alankomaat
Puh: 028083035
Kaupparekisteri: KvK Middelburg: 22048236
ALV tunnus: NL8174.21.683.B.01
www.medisol.nl
info@medisol.nl
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Toimitusehdot
Isot tarjoukset ja toimeksiannot

Verkkosivuillamme tuoeiden hinta on ilmoiteu yksiäistä tuotea koh. Mikäli olet tekemisissä suuren
lauksen tai toimeksiannon kanssa ja haluat tuoeelle tarjoushinnan, esimerkiksi per 10 kpl, niin ota meihin yhteyä ja
sovimme tuote-erälle sopivan pakehinnan.
Myytyjen defibrillaaoreiden rekisteröin
Jälleenmyyjänä olet velvollinen rekisteröimään myymiesi defibrillaaoreiden ostajat ja laieiden
sarjanumerot, niin eä tarviaessa laieet pystytään jälkikäteen yksilöimään ja jäljiämään Euroopan Unionin lääkintäja ensiapulaieita koskevan lainsäädännön edellyämällä tavalla. Pidämme etys itse rekisteriä jälleenmyyjille
toimiamistamme laieista, mua emme voi etää ilman jälleenmyyjän omaa rekisteriä näiden laieiden ostajia tai
niiden loppusijoitusta.

Myynhinnat
Jälleenmyyjänä voit itse määrätä hinnan, jolla haluat myydä tuoeen asiakkaallesi. Edellytämme kuitenkin, eei
jälleenmyyjä julkises tarjoa edustamiamme tuoeita alle verkkokauppamme tarjoaman
ohjevähiäishinnan. Jälleenmyyjä voi vapaas tarjota tuotea alle verkkokauppamme tarjoaman
vähiäishinnan, jos kyseessä on yksityinen, henkilökohtainen tarjous asiakkaalle. Lisäksi edellytämme, eei
jälleenmyyjällä ole voimassaolevaa kirjallista tai suullista jälleenmyynsopimusta muiden toimiajien kanssa
tuoeista, jotka kuuluvat verkkokaupamme valikoimaan.
Verkkokaupan Online maksujärjestelmä
Sinulle jälleenmyyjänä on nopeinta, helpointa ja taloudellisinta lata aina tarvitsemasi tuoeet suoraan
verkkosivuiltamme. Näin vältät myös hallinnoikulut, jotka normaalis lisätään sähköpostse tehtyihin
lauksiin.

Maksaminen

Kaikki verkkokaupasta tehdyt laukset tulee maksaa etukäteen ennen tuoeen toimiamista. Vain erikseen
niin soviaessa voidaan latut tuoeet maksaa jälkikäteen.

Tilausten lähetys ja toimitusosoite
Toimitamme laukset jälleenmyyjän yrityksen Suomessa sijaitsevaan koosoieeseen. Emme toimita lauksia
poslokero-osoieisiin. Medisol tarjoaa sinulle myös mahdollisuuden läheää laus suoraan asiakkaalle (pakkauksessa
ilman Medisolin tai verkkokaupan logoa ja/tai kaavakkeita). Tarjoamme kaikki toimitukset Suomen sisällä
ilmaiseksi.

Toimitusaika
Kun olemme vastaanoaneet lauksenne, toimitamme laamanne tuoeet 2-3 työpäivän kuluessa. Mikäli
laamaanne tuotea ei ole varastossa tai kyseessä on suurempi laus voi toimitusaika venyä 2-3 viikkoon.
Tilausjärjestelmämme avulla edotamme nopeas odoteavissa olevista toimitusajoista ja jos näissä tapahtuu
odoamaomia muutoksia.
Jälleenmyyjänä hyväksyn yllä asetetut toimitusehdot ja sitoudun näitä aina noudaamaan
Paikka ja päiväys:
Yrityksen nimi:
Yrityksen edustajan nimi:
Allekirjoitus:

AEDVERKOKKAUPA.COM

Rekisteröintikaavake
Yritysken tiedot
Yrityksen nimi:
Osoite:
Postinumero ja paikka:
Puhelin numero:
Fax:
Verkkosivun URL:
Verkkokaupan URL:
Yleinen säköpostiosoite:
Laskutussähköpostiosoite (suositeltava):
Kaupparekisterialue:
Kaupparekisteritunnus:
Pankin nimi ja paikka:
Tilinumero (IBAN):

Henkilötiedot
Yhteyshenkilö:
Etu- ja sukunimi:
Tehtävä yrityksessä:
Osoite:
Postinumero ja paikka:
GSM:
Sähköpostiosoite:
Pyydämme lähettämään liitteenä:
Kopio kaupparekisteriotteesta, josta ilmenee että yrityksen kotipaikka ja ilmoitettu tilausten
toimitusosoite ovat samat.

