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PMC El i Västerås AB 
Fakturaadress och krav på leverantörsfakturor 

 

Fakturaadress: 

PMC El i Västerås AB 
FE 157 
838 73 Frösön 

 

Besöksadress: 

PMC El i Västerås AB 
Betonggatan 1 
721 36 Västerås 

Organisationsnummer: 556562-2056 

 

För att PMC El ska godkänna en faktura ska nedanstående villkor uppfyllas:  

Fakturor som inte uppfyller nedanstående villkor kommer att returneras 

• Fakturaadressen måste stå skriven på själva fakturan 
• Fakturareferens 
• Märkning med: PO ”order-/projektnummer” 
• Typ av faktura (Debet- eller kreditfaktura) 
• Leverantörens namn, adress samt organisations-/momsredovisningsnummer 
• Fakturanummer 
• Faktura- och förfallodatum 
• Totalt fakturabelopp  
• Totalt momsbelopp samt momssats 

Hur kan jag skicka fakturorna?  

• Fakturorna kan skickas via brev eller mail.  
• I båda fallen måste fakturan innehålla FE-adressen enligt ovan, dvs. ni 

måste byta vår fakturaadress i ert kundregister.  
• Skickas det som brev, skickas det till FE-adressen ovan.  

Fakturor via e-post: 

• E-postadressen: hantverksdata.invoice@hantverksdata.se 
o E-postadressen måste stå i till-fältet, ej i kopia-fältet 

• Fakturan måste vara skapad i PDF-format  
• Endast en faktura per e-mail. Eventuella bilagor ska ingå i samma 

dokument som fakturan. 

 

Vid frågor vänligen kontakta PMC växel tel. 021 – 470 38 00 eller info@pmcel.se 

Med vänlig hälsning,  

PMC El i Västerås AB 
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PMC El i Stockholm AB 
Fakturaadress och krav på leverantörsfakturor 

 

Fakturaadress: 

PMC El i Stockholm AB 
FE 158 
838 73 Frösön 

 

Besöksadress: 

PMC El i Stockholm AB 
Datavägen 14 
175 43 Järfälla 

Organisationsnummer: 556573-5387 

 

För att PMC El ska godkänna en faktura ska nedanstående villkor uppfyllas:  

Fakturor som inte uppfyller nedanstående villkor kommer att returneras 

• Fakturaadressen måste stå skriven på själva fakturan 
• Fakturareferens 
• Märkning med: PO ”order-/projektnummer” 
• Typ av faktura (Debet- eller kreditfaktura) 
• Leverantörens namn, adress samt organisations-/momsredovisningsnummer 
• Fakturanummer 
• Faktura- och förfallodatum 
• Totalt fakturabelopp  
• Totalt momsbelopp samt momssats 

Hur kan jag skicka fakturorna?  

• Fakturorna kan skickas via brev eller mail.  
• I båda fallen måste fakturan innehålla FE-adressen enligt ovan, dvs. ni 

måste byta vår fakturaadress i ert kundregister.  
• Skickas det som brev, skickas det till FE-adressen ovan.  

Fakturor via e-post: 

• E-postadressen: hantverksdata.invoice@hantverksdata.se 
o E-postadressen måste stå i till-fältet, ej i kopia-fältet 

• Fakturan måste vara skapad i PDF-format  
• Endast en faktura per e-mail. Eventuella bilagor ska ingå i samma 

dokument som fakturan. 

 

Vid frågor vänligen kontakta PMC växel tel. 021 – 470 38 00 eller info@pmcel.se 

Med vänlig hälsning,  

PMC El i Stockholm AB 
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PMC El i Örebro AB 
Fakturaadress och krav på leverantörsfakturor 

 

Fakturaadress: 

PMC El i Örebro AB 
FE 6931 
838 73 Frösön 

 

Besöksadress: 

PMC El i Örebro AB 
Storgatan 41 
703 61 Örebro

Organisationsnummer: 556731-8471 

 

För att PMC El ska godkänna en faktura ska nedanstående villkor uppfyllas:  

Fakturor som inte uppfyller nedanstående villkor kommer att returneras 

• Fakturaadressen måste stå skriven på själva fakturan 
• Fakturareferens 
• Märkning med: PO ”order-/projektnummer” 
• Typ av faktura (Debet- eller kreditfaktura) 
• Leverantörens namn, adress samt organisations-/momsredovisningsnummer 
• Fakturanummer 
• Faktura- och förfallodatum 
• Totalt fakturabelopp  
• Totalt momsbelopp samt momssats 

Hur kan jag skicka fakturorna?  

• Fakturorna kan skickas via brev eller mail.  
• I båda fallen måste fakturan innehålla FE-adressen enligt ovan, dvs. ni 

måste byta vår fakturaadress i ert kundregister.  
• Skickas det som brev, skickas det till FE-adressen ovan.  

Fakturor via e-post: 

• E-postadressen: hantverksdata.invoice@hantverksdata.se 
o E-postadressen måste stå i till-fältet, ej i kopia-fältet 

• Fakturan måste vara skapad i PDF-format  
• Endast en faktura per e-mail. Eventuella bilagor ska ingå i samma 

dokument som fakturan. 

 

Vid frågor vänligen kontakta PMC växel tel. 021 – 470 38 00 eller info@pmcel.se 

Med vänlig hälsning,  

PMC El i Örebro AB 
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PMC El i Norrtälje AB 
Fakturaadress och krav på leverantörsfakturor 

 

Fakturaadress: 

PMC El i Norrtälje AB 
FE 6929 
838 73 Frösön 

 

Besöksadress: 

PMC El i Norrtälje AB 
August Strindbergs gata 7A 
761 46 Norrtälje 

Organisationsnummer: 556776-3924 

 

För att PMC El ska godkänna en faktura ska nedanstående villkor uppfyllas:  

Fakturor som inte uppfyller nedanstående villkor kommer att returneras 

• Fakturaadressen måste stå skriven på själva fakturan 
• Fakturareferens 
• Märkning med: PO ”order-/projektnummer” 
• Typ av faktura (Debet- eller kreditfaktura) 
• Leverantörens namn, adress samt organisations-/momsredovisningsnummer 
• Fakturanummer 
• Faktura- och förfallodatum 
• Totalt fakturabelopp  
• Totalt momsbelopp samt momssats 

Hur kan jag skicka fakturorna?  

• Fakturorna kan skickas via brev eller mail.  
• I båda fallen måste fakturan innehålla FE-adressen enligt ovan, dvs. ni 

måste byta vår fakturaadress i ert kundregister.  
• Skickas det som brev, skickas det till FE-adressen ovan.  

Fakturor via e-post: 

• E-postadressen: hantverksdata.invoice@hantverksdata.se 
o E-postadressen måste stå i till-fältet, ej i kopia-fältet 

• Fakturan måste vara skapad i PDF-format  
• Endast en faktura per e-mail. Eventuella bilagor ska ingå i samma 

dokument som fakturan. 

 

Vid frågor vänligen kontakta PMC växel tel. 021 – 470 38 00 eller info@pmcel.se 

Med vänlig hälsning,  

PMC El i Norrtälje AB 
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PMC Säkerhet AB 
Fakturaadress och krav på leverantörsfakturor 

 

Fakturaadress: 

PMC Säkerhet AB 
FE 6930 
838 73 Frösön 

 

Besöksadress: 

PMC Säkerhet AB 
Betonggatan 1 
721 36 Västerås 

Organisationsnummer: 556678-6280 

 

För att PMC Säkerhet ska godkänna en faktura ska nedanstående villkor uppfyllas:  

Fakturor som inte uppfyller nedanstående villkor kommer att returneras 

• Fakturaadressen måste stå skriven på själva fakturan 
• Fakturareferens 
• Märkning med: PO ”order-/projektnummer” 
• Typ av faktura (Debet- eller kreditfaktura) 
• Leverantörens namn, adress samt organisations-/momsredovisningsnummer 
• Fakturanummer 
• Faktura- och förfallodatum 
• Totalt fakturabelopp  
• Totalt momsbelopp samt momssats 

Hur kan jag skicka fakturorna?  

• Fakturorna kan skickas via brev eller mail.  
• I båda fallen måste fakturan innehålla FE-adressen enligt ovan, dvs. ni 

måste byta vår fakturaadress i ert kundregister.  
• Skickas det som brev, skickas det till FE-adressen ovan.  

Fakturor via e-post: 

• E-postadressen: hantverksdata.invoice@hantverksdata.se 
o E-postadressen måste stå i till-fältet, ej i kopia-fältet 

• Fakturan måste vara skapad i PDF-format  
• Endast en faktura per e-mail. Eventuella bilagor ska ingå i samma 

dokument som fakturan. 

 

Vid frågor vänligen kontakta PMC växel tel. 021 – 470 38 00 eller info@pmcel.se 

Med vänlig hälsning,  

PMC Säkerhet AB 

 


