Til våre leverandører.
Oslo, 4. oktober 2012

Vedrørende ISS Standardvilkår
ISS Facility Services AS mottar hvert år 350.000 fakturaer fra mange tusen leverandører.
Vi ønsker i likhet med mange andre store bedrifter å redusere antall leverandører og
samle en større andel av våre kjøp fra leverandører som vi har en formell avtale med.
Våre leverandører deles inn i følgende kategorier;
A-leverandører.

Foretrukne leverandører som har landsdekkende, skriftlig
avtale med ISS. Vi ønsker at en størst mulig andel av
våre kjøp skal skje fra A-leverandører.

B-leverandører

Leverandører som ISS har en lokal, skriftlig avtale med.
B-leverandørene utgjør et supplement til de foretrukne Aleverandørene.

C-leverandører

Leverandører som ISS ikke har skriftlig avtale med men
som kan benyttes hvis vi ikke har tilgang til A- eller Bleverandører. Vi ønsker at en minst mulig andel av våre
kjøp skal skje fra C-leverandører.

Vi ønsker at våre leverandører skal levere varer og tjenester i samsvar med ISS
Standardvilkår som fremkommer på vår hjemmeside www.issworld.no – Leverandørinformasjon. Her finnes også mye annen nyttig informasjon for våre leverandører.
Leverandørrelasjoner basert på våre standardvilkår skaper trygghet og forutsigbarhet for
ISS og for ISS sine mange kunder. Følgelig så vil både eksisterende og nye leverandører
rutinemessig bli registrert med våre standardbetingelser for inngående faktura som er fri
leveringsmåned + 30 dager. Det vil si at faktura fra våre leverandører skal bli betalt av
oss innen 30 dager etter utløpet av den måned levering fant sted.
Disse betalingsbetingelsene bidrar til en effektiv fakturabehandling hos oss. Aksept av
betingelsene vil derfor normalt være en forutsetning for å være en foretrukket leverandør
til ISS. Vi vil så langt som mulig unngå leverandører med avvikende betalingsbetingelser.
Vi håper på forståelse for dette, og ser frem til et godt samarbeid.
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