
ANSØGNING OM FORHANDLERAFTALE  
 

 
 

1  Firmainformation 
Registreret firmanavn: Firmanavn (markedsrettet): 

Website: Kontaktperson: Kontaktperson e-mail adresse: 

CVR nr. (vedlæg venligst kopi af CVR attest): Telefon: Fax: 
 

P.O. Boks: 

Firmaadresse: Post nr.: By: 

Faktureringsadresse (hvis forskellig fra firmaadresse): Post nr.: By: 

Leveringsadresse (hvis forskellig fra firmaadresse): Post nr.: By: 

Kontaktperson: e-mail: Ansvarsområde:       Elektronisk materiale [JA]  

Kontaktperson: e-mail: Ansvarsområde:       Elektronisk materiale [JA]  

Kontaktperson: e-mail: Ansvarsområde:       Elektronisk materiale [JA]  

Kontaktperson: e-mail: Ansvarsområde:       Elektronisk materiale [JA]  

 
 

2 Beskrivelse af virksomheden  
Virksomhedens idegrundlag: 

Etableringsår: Total antal ansatte: Antal ansatte salg: Antal ansatte service: 

Eventuel anden virksomhed ud over IT salg: Andel af omsætning: Andel af ansatte: 

Salgs : 
    Butik      Web/postordre       Personligt salg 

kanal Medlem af indkøbsforening / kæde – Hvis Ja   
Kædens navn:      

Eget  IT ager:   l
                      

Virksomheden sælger primært: 
 

      Hardware              Software          Serviceydelser           Andet:  

Udfyldes af registrerede HP forhandlere:  
                        HP registreringsnr.:                                              Kan eventuelt hentes på:  www.hp.dk/registrering   

 
 

3 Kreditinformation  
Økonomiansvarlig: e-mail adresse:  Telefon: 

Bankforbindelse: Telefon: Fax: 

Adresse: 

 : 

Ønsker følgende betalingsvilkår Forudbetaling: Kredit: Kreditgrænse i kr.: 

Omsætning sidste år: Forventet omsætning indeværende år: Forventet indkøb i indeværende år: 
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 4 Ejerforhold 
 

Adm. Direktør: Har virksomheden økonomisk relation til anden virksomhed/koncern? Hvis JA–hvilke: 

Indehaverens navn (udfyldes for personligt ejede firmaer) Udgør virksomheden indehave  hovederhverv: rens
      Ja                      Nej       

Adresse: Post nr.: By: 
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Tech Data distribuerer altid fakturaer og ordrebekræftelser i PDF format via e-mail, derfor skal der altid oplyses mindst en e-mail 
adresse som aldrig må blive markeret med ”Out of Office”.     Der kan kun angives én mail adresse pr. dokumenttype. 

E-mail for ordrebekræftelser: E-mail adresse der skal benyttes til fakturaer: 

 Samme       Ny:    

Levering af faktura og ordrebekræftelser 
 

 
 
 

6  

Alle Tech Data partnere skal have mindst en person der har adgang til InTouch og partnerweb. Dette giver adgang til at afgive 
ordrer, se priser, lager, levering, tilbud, forsendelse, ordertracking, licensaftaler, bogholderi online og meget meget mere. 
 

Der skal vælges en person, som bliver administrator og som er ansvarlig for at oprette nye brugere, tildele brugerne de nødvendige 
autorisationer, vedligeholde brugerne samt fjerne brugerens adgang, hvis brugeren forlader firmaet.   

Navn på administrator: E-mail adresse: 

Telefon: Mobil: Ansvarsområde: Titel: 

Adgang til InTouch og Tech Data Partnerweb 
 

 
  Vi vil gerne kontaktes for yderligere oplysninger omkring Datapack filer, elektronisk ordrelægning og integration via XML. 
 

  Vi vil gerne kontaktes for yderligere oplysninger omkring Tech Datas Shop-in-Shop e-handelsbutik 
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Krav til forhandlere der søger om oprettelse hos Tech Data Denmark: 
 
1. Det skal være indehaverens hovederhverv, at være beskæftiget med firmaets aktiviteter, hvis det er en enkeltmandsvirksomhed.  

Er firmaet et registreret selskab som f.eks. et A/S, I/S eller lign. er dette ikke et krav. 
2. CVR nr. skal have en kode under IT branchen. 
3. En årlig omsætning hos Tech Data på minimum kr. 200.000,- 

Vilkår 
 

 
Venligst fremsend de udfyldte sider sammen med en kopi af firmaets registrering hos Told & Skat.  
Tech Data forbeholder sig ret til at udbede sig seneste årsregnskab for en eventuel kreditvurdering.  
Materialet sendes til: 
  Tech Data Denmark, 
  Ref. Forhandleransøgning,  
  Bregnerødvej 144,  
  DK- 3460 Birkerød 
  Kan også mailes til: salg@techdata.dk eller send det pr. fax på nummer 4488 7501. 
 
Undertegnede bekræfter hermed, at varer der købes af Tech Data Denmark  sker med videresalg for øje og at fremtidig samhandel sker 
efter Tech Datas til enhver tid gældende samhandels-, salgs- & leveringsbetingelser: 
 

Dato : Navn: 

Stilling:  
 Underskrift:  ................................................................................... 
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