Carl Ras
leverandørservice
- vi gør det nemt at betale til tiden

Mere overblik
Med LeverandørService hos Carl Ras trækker vi vores tilgodehavende direkte fra kontoen i din virksomheds pengeinstitut efter aftale med dig. Der er ingen omkostninger for din virksomhed, og du
har sikkerhed for, at regningerne bliver betalt til tiden.

Mere overblik og tid til at tjene penge

Du slipper for at betale indbetalingskort eller overføre hver enkelt betaling i netbank. Du får dermed
mere tid, som du kan bruge på det, der giver dig værdi.
Hver måned modtager du kontoudtog hvorpå du kan se beløb til forfald. Du kan altid afvise en
betaling. Op til to dage efter betalingen er gennemført, er det muligt at afvise den. Hvis betalingen
allerede er gennemført, vil pengene blive tilbageført til din konto.

Betalingen sker til tiden
– hverken for tidligt eller for sent!

På grund af travlhed eller ferie kan det ske, at regninger ikke bliver betalt rettidigt. Med LeverandørService
vil de altid blive betalt til tiden. Så undgår du eventuelle stop i leverancer, overskridelse af kreditmaksimum
og slipper for eventuelle rykkergebyrer og morarenter.
Regningerne betales altid på sidste rettidige betalingsdag, så du får renter af pengene i mest mulig tid.

Tilmeld dig og læs mere på:
carl-ras.dk/leverandoerservice

Vil du vide mere om leverandørservice fra Carl Ras,
så ring til os på tlf. 44 85 55 11, eller læs mere
på carl-ras.dk
Farum – Hørmarken 10, 3520

Næstved – Gammel Holstedvej 24, 4700

Frederiksberg – Peter Bangs Vej 47, 2000

Odense – Hvidkærvej 24, 5250

Herlev – Mileparken 31, 2730

Ringsted – Huginsvej 2, 4100

Hillerød – Vølundsvej 4, 3400

Roskilde – Byleddet 1A, 4000

Holstebro – Sletten 31, 7500

Slagelse - Skovsøviadukten 1A, 4200

Hørsholm – Kokkedal Industripark 18, 2980

Sydhavnen – Bådehavnsgade 12, 2450

Ishøj – Industribuen 7A, 2630

Aarhus – Søren Frichs Vej 49, 8230

Kolding – Fabriksvej 6, 6000

Aarhus Nord – Johann Gutenbergs Vej 3, 8200

København Ø – Emdrupvej 22, 2100

Aalborg – Blytækkervej 10, 9000

