Enkel guide för leverantörer till TOOLS Sverige AB
Syftet med denna enkla guide är att göra dig som leverantör medveten om vilka krav som vi ställer på en
leverans ifrån våra leverantörer för att hanteringen på vårt centrallager skall bli så enkelt som möjligt och
skapa förutsättningar för en hög leveransprecision mot våra kunder.
Inköpsorder ifrån TOOLS Sverige

Leveransadress

När vi skickar en inköpsorder eller på annat sätt kontaktar er för ett inköp
vill vi att vårt inköpsordernummer skall medfölja i all korrespondens mellan oss, det är därför viktigt att ni inte tillåter beställningar ifrån oss utan
att ha ett inköpsordernummer.
Er orderbekräftelse skall alltid vara skriftlig och mailas till
inkopsv@tools.se samma dag som vårt inköp registreras hos er.

Lagervaror levereras till:
TOOLS Sverige AB – CL
Centrallagret
Kristineholmsvägen 35B
441 39 Alingsås

Packning av gods
Alla produkter knutna till ett inköpsordernummer skall vara packade ihop
och adresserade enligt vår inköpsorder.
Om flera order är packade i samma kolli skall dessa vara klart åtskilda i
kollit.
Inköpsorder med olika adresser, se Frakt och leveransadress, får under
inga omständigheter sampackas.

Fraktsedel
Fraktsedel skall alltid finnas bifogat godset och lätt tillgänglig. Fraktsedel
och packsedel skall korrespondera så att antal kollin överensstämmer
dokumenten sinsemellan.
Följande information skall anges på fraktsedeln:
•
TOOLS Inköpsordernummer
•
Leverantörsnamn/adress
•
Kundnamn/adress OBS att TOOLS har två olika Namn på mottagaradressen i syfta att säkrare hantera lagervara och transiteringsvara
•
Antal kollin.

Packsedel / Följesedel
Packsedeln är uppdelad i två delar, huvudinformation och beskrivning av
godset.
Huvudinformation:
•
Leverantörsnamn/adress
•
Kundnamn/adress och eventuell referensperson.
•
Sändningsnummer
•
Utleveransdatum
•
Leveransort
•
Fraktsätt.
Beskrivning av godset:
•
TOOLS Inköpsordernummer, godset skall alltid vara sorterat efter
TOOLS Inköpsordernummer.
•
Leverantörens artikelnummer, detta gäller enbart för handelsleverantörer.
•
TOOLS Artikelnummer
•
Beskrivning av artikeln
•
Kvantitet ”Antal single-units”.

Frakt
Leverantörer till TOOLS Sverige AB får inte använda TOOLS Sveriges konto för mottagarfrakt hos Schenker. Fraktkostnaden skall faktureras med
varorna och framgå på varufakturan. Lastbärare i form av godkända
EUR-pallar överförs till oss på vårt konto 71725410 i PÖS.

Transitgods och beställningsvaror levereras till:
TOOLS Sverige AB – Transit
Transitlagret
Kristineholmsvägen 35B
441 39 Alingsås

Postadress
För post till TOOLS Logistik:
TOOLS Sverige AB
Box 626
441 17 Alingsås

Fakturering
På fakturan skall alltid anges TOOLS inköpsordernummer. Uteblivet angivande av inköpsordernummer innebär att fakturan avslås per automatik.
Fakturering skall ske med en faktura per inköpsorder, samlingsfaktura
skall ej användas.
Adress för PDF-fakturor:
faktura.tools@tools.se
E-faktura:			www.pagero.se/bbtools
Pappersfaktura		
TOOLS Sverige AB
			FE5936
			838 77 Frösön
Vi föredrar PDF-fakturor till ovanstående mailadress.
Varje bifogat dokument i ett e-postmeddelande räknas som en (1) unik
faktura. Detta innebär även att eventuella bilagor skall ligga i samma PDFfil som fakturan. Mailadressen ovan är endast en adress för PDF-fakturor,
eventuella meddelanden eller information skickas separat till leverantörsreskontra på 010-454 61 30 eller leverantorsreskontra@tools.se.
Viktigt om fakturering:
Fakturan måste innehålla en fakturareferens och standard för TOOLS
Sverige AB är ett ordernummer som anges på översta delen av fakturan
under ledtexten ”Ert Ordernummer”. Gäller fakturan en omkostnad anges
för- och efternamn på beställaren under ledtexten ”Er referens”.
•
En faktura kan endast avse en order, dvs samlingsfakturor accepteras ej.
•
Faktura måste vara utställd till korrekt bolagsnamn, dvs TOOLS
Sverige AB.
•
Era fakturor måste vara utformade på ett sådant sätt så att respektive informationspost kommer återkommande på samma position på
fakturan.
•
Fakturor som inte uppfyller angivna kriterier kommer att returneras.

