
Indskrivningsformular Forhandler

Medisol BV, som driver AEDbu�kken.dk, fører et særligt forhandlerprogram målre�et forhandlere i Danmark. 
På trods af, at vi er en internetbu�k, vil vi også gerne kunne assistere kunder offline. Har du eksper�se indenfor 
hjertestartere, genoplivningsprotokoller eller leverer du selv AED/genoplivningskurser? Så kan du indskrive dig. 

I samarbejdet med os, kan du sælge hjertestartere og genoplivningsprodukter i dit eget navn. Du sørger selv for 
al kundekommunika�on og fakturering af dine kunder. Medisol understø�er dig på flere forskellige felter med 
udvidet rådgivning og support. 

Dine fordele
Ÿ Salgssupport og rådgivning
Ÿ Salg af produkter under eget navn
Ÿ Favorable priser 
Ÿ Gra�s forsendelse

Gra�s udski�ning af ba�erier og elektroder
Vi mener ikke det skal koste penge at redde et liv. De�e gælder naturligvis også for dig som forhandler og dine 
kunder. Derfor, hvis en hjertestarter købt hos os har været i brug, udski�er vi elektroder og ba�erier gra�s. 
Du skal blot opgive serienummer på hjertestarteren og vi sørger dere�er for at din kunde modtager nye 
elektroder og ba�erier.

Tilmeldelse 
Tilmeld dig nu vores forhandlerprogram. Du �lmelder dig vores forhandler program ved at indsende denne 
indskrivningsformular komplet udfyldt sammen med dokumenta�on for at du er registreret som virksomhed 
med et CVR-nummer. Du kan scanne og mailen formularen og dokumenta�on �l denne mailadresse: 
info@aedbu�kken.dk 

Vores adresse:
Medisol BV 
Mercuriusweg 12
4382NC Vlissingen 
Nederlandene
 Tlf. +45 89 88 82 25
CVR/SE - nummer: DK12929463
www.aedbu�kken.dk

AEDBUTIKKEN.DK

mailto:info@aedbutikken.dk
mailto:info@aedbutikken.dk
http://www.aedbutikken.dk


Be�ngelser 
På vores hjemmeside listes for det meste udelukkende priser per styk. Er du på udgik e�er en særlig god pris i 
forbindelse med, at du ønsker at give �lbud i en licita�on eller �l en stor kunde, der ønsker at købe et antal på 
10 eller mere? Så kan du al�d kontakte os. 

Registrering af AED serienumre 
Det er vig�gt, at du som forhandler fører kontrol med, hvilke kunder du leverer hjertestartere �l. De�e skyldes 
gældende Europæisk lovgivning for medicinsk udstyr, der gør det obligatorisk at registrere serienumrene på 
alle AED'er. 
Naturligvis fører vi register over hvilke hjertestartere, vi har leveret �l hvilke kunder, men for de hjertestartere, 
vi sælger �l dig som forhandler, står du registreret som kunde hos os og ikke den endelige modtager af AED'en. 

Skulle en �lbagekaldelse eller en anden korrek�on blive aktuel, er det yderst vig�gt, at alle hjertestartere kan 
opspores. De�e gælder naturligvis også for de AED'er, der er solgt videre �l dine kunder af dig. 

Salgspriser
Det står deltagere i AED-bu�kkens forhandlerprogram frit selv at fastsæ�e de ønskede salgspriser på 
hjertestarterne. Vi forventer dog, at deltagerne respekterer AEDbu�kkens ønske om ikke offentligt at udbyde 
produkter under AEDbu�kkens vejledende salgspris. Det står selvfølgelig forhandlere frit at give personlige, 
individuelle �lbud �l en lavere pris. 

Online betalingssystem 
Som forhandler er det hur�gt, nemt og mere fordelag�gt at at bes�lle via hjemmesiden. Herved sparer du 
administra�ons omkostninger, som normalt påregnes ved bes�llinger, som modtages via e-mail. 

Betaling
Som forhandler kan du vælge at betale med PayPal eller med bankoverførsel. Du vil modtage en faktura per 
ordre, og har dere�er en betalingstermin på 30 dage.

Forsendelse og leveringsadresse 
Vi håndterer som standard én leveringsadresse per forhandler, nemlig den danske adresse på dit 
firma/kursussted. Vi leverer ikke �l postboksadresser. Medisol �lbyder dog at sende en bes�lling direkte �l din 
kunde (i standard emballage uden Medisol/AED-Bu�kkens logoer og blanke�er). Alle bes�llinger leveres gra�s i 
Danmark. 

Leverings�d 
E�er modtagelse af din bes�lling leveres den sædvanligvis indenfor enkelte dage hos dig. Skulle en vare ikke 
være på lager, eller hvis du bes�ller et særligt stort antal, kan leverings�den være længere. Via vores 
bes�llingssystem holder vi dig orienteret om den forventede leverings�d. 

Som forhandler erklærer jeg hermed enig i gældende be�ngelser 

Dato:

Firma: 

Navn: 

Underskri�: 

AEDBUTIKKEN.DK



Erhvervsinforma�on 

Navn firma/kursusvirksomhed: 

Adresse: 

Postnummer og by: 

Telefonnummer: 

Fax: 

Hjemmeside: 

URL: 

Webshop URL: 

Standard e-mail adresse:

E-mail adresse, Fakturering (eventuelt): 

CVR/momsregistrerings-nummer:

 
Personlig informa�on 

Kontaktperson: 

Fornavn + e�ernavn: 

Titel: 

Adresse: 

Postnummer og by: 

Telefonnummer:

E-mail adresse: 

AEDBUTIKKEN.DK
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