
Freight Link Solutions Ltd
Quarry Bank

Chorley Road
Walton-le-Dale, Preston

ENGLAND
PR5 4JN

APLICAŢIE PENTRU CONTUL LUNAR DE CREDIT (VĂ RUGĂM COMPLETAŢI CU MAJUSCULE)

Freight Link Solutions Ltd, Quarry Bank, Chorley Road, Walton-le-Dale, Preston, PR5 4JN
  VAT Registration Number 842181344 Company Registration Number 4838153

1. Un set complet de conturi actualizate 
2. O garanție semnată personală a directorilor 

Cu stimă

(Semnatură autorizată)

Numele companiei (titlul comercial complet)

Adresa

Adresa sediului social (dacă este diferită de cea de mai sus) 

Data înregistrării Data începerii activităţii 

Număr înregistrare companie Directori

Număr TVA  

Număr telefon Număr fax

Adresă email

Supraveghetor de evidență a 
achiziției

Suma anticipată de credit la un moment dat £

NOTĂ: PENTRU A OBȚINE O FACILITATE DE CREDIT PENTRU TOATE FIRMELE NON LTD / PLC, SOLICITĂM URMĂTOARELE: 

REFERINȚE

Numele și adresa bancherilor 

Nr. Cont                               Cod de sortare 

Numele și adresele a doi creditori comerciali substanțiali (nu contracte de leasing, combustibil sau bancă, vă rog)

Înțelegem că, dacă această cerere este acceptată, va fi deschis un cont de credit în numele nostru pentru plata expedierii și serviciilor auxiliare în numele nostru. Acceptăm termenii de credit al 
companiei Freight Link Solutions Ltd, în cadrul căreia plata conturilor va fi de 30 de zile de la data facturării. Înțelegem că Freight Link Solutions Limited își rezervă dreptul de a retrage facilitățile 
creditului în orice moment și în cazul în care neplata conturilor în condițiile menționate anterior face ca toate conturile să fie plătite imediat și scadente.

Înțelegem că toate facturile care nu sunt plătite în termenele de credit convenite în 7 sau 14 zile dau Freightlink dreptul de a percepe cardul de credit deținut în contul nostru.

Autorizăm bancherii noștri să furnizeze referințe la Freight Link Solutions Ltd. O copie a formularului de consimțământ, semnat în conformitate cu mandatul, este atașată. Înțelegem că o vei transmite 
acest lucru către bancherii noștri atunci când solicită referințe. Toate activitățile sunt tranzacționate în conformitate cu condițiile BIFA 2005 de tranzacționare standard ale căror copii sunt disponibile 
la cerere.

Nume in clar, cu majuscule

Pozitie

Dată
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