UC AB
117 88 Stockholm

Prislista UC-produkter Företagsupplysningar
PRODUKT

INNEHÅLL

PRIS EXKL. MOMS

Standard
företagsupplysning

UC:s största företagsupplysning
med detaljerade uppgifter om
riskklass och riskprognos, bokslut
och nyckeltal, styrelse, koncernrelation, anmärkningar,
registrerade frågor hos UC, m.m.

Bilaga Företagareupplysning

Bilaga till standardupplysningen
med tilläggsuppgifter om
företagare.

112 kr
(inkl. moms 140)

Mini
företagsupplysning

UC:s mellanstora
företagsupplysning med
övergripande uppgifter om
riskklass och riskprognos,
bokslut och nyckeltal, styrelse,
anmärkningar, m.m.

124 kr
(inkl. moms 155)

Risk
företagsupplysning

UC:s näst minsta
företagsupplysning med uppgift
om riskklass och riskprognos.

69 kr
(inkl. moms 86,25)

Mikro
företagsupplysning

UC:s minsta företagsupplysning
med uppgift om
betalningsanmärkningar.

17 kr
(inkl. moms 21,25)

169 kr
(inkl. moms 211,25)

För upplysningar som avser enskild firma, handels-/kommanditbolag eller företagare tillkommer kostnad
för kopia till omfrågad (3,60 kr + moms) samt distributionsavgift (f.n. 2,90 kr + moms).

Prislista UC-produkter Personupplysningar
PRODUKT

INNEHÅLL

PRIS EXKL. MOMS

Personupplysning

UC:s största personupplysning
med uppgifter om namn, adress,
civilstånd, inkomst, fastighetsinnehav, betalningsanmärkningar,
skuldsaldo hos krono-fogden,
frågor hos UC, m.m.

71 kr
(inkl. moms 88,75)

Mikro Person

En liten personupplysning med
uppgifter om namn, adress,
betalningsanmärk-ningar och
skuldsaldo hos kronofogden.

21 kr
(inkl. moms 26,25)

För alla personupplysningar, inkl. Mikro Person, tillkommer distributionsavgift för kopia till
omfrågad, f.n. 2,90 kr + moms.

Prislista UC-produkter Övrigt
PRODUKT

INNEHÅLL

PRIS EXKL. MOMS

Bokslut Direkt

Aktuella bokslut i pdf-format.

ID-nummersökning,
företag

Sökning av namn, adress eller
organisationsnummer.

gratis

ID-nummersökning,
privatperson

Sökning av namn, adress eller
personnummer.

12 kr
(inkl. moms 15)

85 kr
(inkl. moms 106,25)

UC AB är Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsföretag. Sedan 1977 erbjuder vi miljontals
kunder beslutsunderlag genom förädlad affärsinformation och kompletta kreditupplysningar. Våra
kunder är både företag, offentlig sektor och privatpersoner. UC-koncernen består av UC allabolag
AB, UC Affärsfakta AB, UC Marknadsinformation AB och UC Bostadsvärdering AB. Tillsammans
samverkar våra bolag för synergier som ger smartare tjänster och större fördelar för kunden.
Samtliga med målet att skapa säkrare affärsbeslut och större drömmar.

Prislista UC-produkter Företagsupplysningar Norden
(Danmark, Finland och Norge)

PRODUKT

INNEHÅLL

PRIS EXKL. MOMS

Standard
företagsupplysning

UC:s största företagsupplysning
med detaljerade uppgifter om
riskklass, bokslut och nyckeltal,
styrelse, koncernrelation,
anmärkningar, m.m.

290 kr
(inkl. moms 362,50)
I Norge utgår kopia
på enskilda bolag.
Ingår i priset

Mini
företagsupplysning

UC:s mellanstora
företagsupplysning med
övergripande uppgifter om
riskklass, bokslut och nyckeltal,
styrelse, anmärkningar, m.m.

210 kr
(inkl. moms 262,50)
I Norge utgår kopia
på enskilda bolag.
Ingår i priset

Risk
företagsupplysning

UC:s näst minsta
företagsupplysning med uppgift
om riskklass.

124 kr
(inkl. moms 162,50)
I Norge utgår kopia
på enskilda bolag.
Ingår i priset

Prislista UC-produkter Företagsupplysningar Europa
(Utlandsupplysning Europa finns för företag i Tyskland, Österrike, Frankrike, Storbritannien, Irland,
Nederländerna, Belgien, Italien och Spanien)

PRODUKT

INNEHÅLL

Företagsupplysning
Europa

UC:s största utlandsupplysning
med detaljerade uppgifter från
företag i Tyskland, Österrike,
Frankrike, Storbritannien, Irland,
Nederländerna, Belgien, Italien
och Spanien

PRIS EXKL. MOMS
320 kr
(inkl. moms 400)

Information i våra utlandsupplysningar presenteras på samma sätt som i våra svenska upplysningar.
Tillgången på företagsinformation varierar mellan de olika länderna.

Prislista UC-produkter Personupplysningar Norden
PRODUKT

INNEHÅLL

PRIS EXKL. MOMS

Personupplysning
Norge

Innehåller uppgifter om namn,
adress, civilstånd, inkomst tre år,
betalningsanmärkningar, Riskklass, m.m.

62 kr
(inkl. moms 77,50)
Kopia omfrågad ingår

Personupplysning
Danmark och Finland *

Innehåller uppgifter om namn,
adress, betalningsanmärkningar.

130 kr
(inkl. moms 162,50)

V. 2017.04.11

* Presenteras endast om personen har en anmärkning.

Huvudkontor
Kontakt		
UC AB
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Firma
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