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Strakskonto
Få ditt første kjøp registrert på kontoen med det samme. 

Flere kontokort
Vi oppretter kontokort til alle dine medarbeidere,  
slik at du kan se hvem som har handlet. 

Saksregistrering 
Få byggesaksnavn og/eller rekvisisjonsnumre på fakturaene. 
 
Utsendelse av tilbud og fakturaer   
Vi sender ut tilbud, fakturaer og kontouttak pr. e-post. 

Konto med kreditt
Vi kan tilby alle en fordelaktig kredittordning.

Fast rabatt
Oppretter du en Proff Service-konto, får du fast 10 % rabatt  
på alle våre varer - også på avistilbud. 
Rabatten gjelder fra når du har handlet for 24 000 + moms 
i løpet av 12 mnd. Selvfølgelig med tilbakevirkende kraft. 
Få mer informasjon i vår Proff Service-avdeling eller i  
Kundeservice. 
  
Betalingsbetingelser
Vi tilbyr deg gode betalingsbetingelser med løpende  
måned + 30 dager.

Bestillingsservice
Vi mottar gjerne bestillinger til avhenting og levering  
pr. telefon og e-post.

Ring og bestill
Har du ikke en konto med kreditt, kan du bestille 
pr. telefon, betale på internett og få levert med det samme.
 
24 timers tilbudsservice
Har du det travelt, vil vi gi deg tilbud innen 24 timer.

Levering der passer deg
Få dine varer levert når det passer deg – både med varebil og 
lastebil med kran.  

Returrett
Du har ubegrenset returrett. Gjelder alle lagerførte varer  
dersom de returneres i uskadet salgbar stand.  

Bransjens beste åpningstider
Varehusene holder åpent alle hverdager fra kl. 7:00 til 21:00.  
Lørdag fra kl. 9:00 til 18:00.  

Vi kan tilby våre Proff-kunder en rentefri kreditt. 
Rammene for kreditten avhenger av din virksomhets 
økonomi, men normalt finner vi alltid en god løsning. 

•  Nystartede foretak og enkeltmannsforetak uten 
regnskap kan få kreditt dersom de stiller en bankgaranti. 
Du kan også sette inn penger på kontoen din, som du 
løpende kan handle for. 

•  Etablert virksomhet får kreditt basert på siste 
årsregnskap og andre registreringer. Ønskes en høyere 
kreditt, kan det alltid kombineres med en bankgaranti.

•  Offentlige virksomheter og institusjoner har ikke noe 
kredittak.

BANKGARANTI: Det er både billig og enkelt å stille en 
bankgaranti. Ofte kan det gjøres på internett via din banks 
hjemmeside. BAUHAUS betaler etableringsgebyret for 
garantien tilbake på din konto. 

HAR DU BEHOV FOR KREDITT

BEDRIFTSKUNDER                                      

10%
Oppretter du en Proff Service-konto , får du fast 

10 % rabatt på alle våre varer - også på avistilbud. 

Rabatten gjelder fra når du har handlet for 24 000 

+ moms i løpet av 12 mnd. Selvfølgelig med  

tilbakevirkende kraft. 

Få mer informasjon i vår Proff Service-avdeling 

eller i Kundeservice. 

6017791
1601199

99

OLA NOR
DMANN

160 116
 035 95

6

IF     
       

       
      0

3/13



VI GJØR DET 
ENKLERE FOR 
DEG MED EN 
FIRMAKONTO

ÅPNINGSTIDER
MANDAG - FREDAG kl. 7-21  
LØRDAG        kl. 9-18 

Dram
men

sve
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G
jellebekkstubbenLiertoppen

Verpet

Vestby

I BAUHAUS Drive-In kan du kjøre direkte inn i hallen med 
trelast og byggematerialer og hente varene dine.

Våre medarbeidere står klare til å hjelpe deg.
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BAUHAUS LIERTOPPEN Gjellebekkveien 1, 3420 Lierskogen

   Tlf. 66 84 03 41

BAUHAUS VESTBY Kleverveien 2, 1540 Vestby

   Tlf. 67 22 16 38
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