HUR ANSÖKER MAN OM ETT FÖRETAGSKONTO?
Du kan ansöka om företagskonto på tre olika sätt. Vänligen se vår guide nedan som förklarar varje sätt steg-för-steg.

1. REGISTRERA DIG SOM NY ANVÄNDARE PÅ COUGARTRONS WEBBPLATS
Steg 1 – Klicka på knappen "Logga in/registrera" i det övre högra hörnet i huvudmenyn.

Steg 2 – Välj formuläret som heter "Registrera" och ange dina uppgifter.

Steg 3 – Markera kryssrutan "Ansök om företagskonto" och fyll i företagets namn och momsnummer.

Steg 4 – Sen måste du vänta tills din ansökan har granskats och godkänts av Cougartron-teamet. När
och om du blir godkänd, kommer du omedelbart meddelas via e-post.

2. HAR DU REDAN ETT ANVÄNDARKONTO PÅ COUGARTRON?
Om du redan är en registrerad användare kan du ansöka om ett företagskonto via din användarpanel.

Steg 1 – Se till att du är inloggad. Om inte, klicka på länken: https://cougartron.com/sv/mitt-konto/ och
ange din e-postadress och lösenord för att logga in.

Steg 2 – I din användarpanel, klicka på knappen "Företagskonto".

Steg 3 – Ange företagsinformationen med hjälp av ansökningsformuläret för företagskonto.
Steg 4 – När du har ansöker ändras din status till "Väntande ansökan" tills ditt företagskonto har
godkänts. Så snart din ansökan är godkänd kommer du att meddelas via e-post.

3. ANSÖK OM FÖRETAGSKONTO I KASSAN
Du kan också ansöka om ett företagskonto direkt i kassan.
För att göra detta måste du redan vara en registrerad användare på vår hemsida.

Steg 1 – I kassan, under avsnitt 3 – (Betalning) klicka på länken "Bli ett företagskonto".

Steg 2 – Länken tar dig till ansökningsformuläret för företagskonto.
Fyll i din företagsinformation och klicka på "Skicka"

OBS: Du kan inte betala med faktura direkt efter att du skickat in din ansökan.
Det kan ta några dagar innan din ansökan granskas av vårt team.
Om och när din ansökan godkänns kommer du omedelbart att meddelas via e-post.
Om du inte får ett e-postmeddelande efter tre (3) arbetsdagar, vänligen kontakta oss på
sales.nordics@cougartron.com eller ring +45 4346 2010.
Cougartron förbehåller sig rätten att neka mottagen ansökan om "Företagskonto".

