ANSÖKAN KONTOKORT
Ansökan skickas till: Alltank AB, Box 764, 851 22 Sundsvall
Företag, fullständigt juridiskt namn:

Organisationsnummer:

Privatperson, namn:

Personnummer:

Fakturaadress:

Postnummer:

Postort:

Märkning faktura (referensnr, kst.ställe):
Faktura skickas som:
E-post som pdf-fil

Brev, fakturaavgift 35 kr exkl. moms/st tillkommer.

Lev.adress för kort, om annan än fakt.adress:

Postnummer:

Mobiltelefonnummer:

Kontaktperson, företag:

E-post:

Beräknad årsvolym:

Antal önskade kort:

Ev. märkning på kort, ex. registreringsnummer, namn.

Avser ansökan Marin-kort/sjöanläggning:
Ja
Nej

Medlemskap i By-mack, ekonomisk förening i Ångermanland:
Ja
Namn mack:

Postort:

Jag/vi är medveten/na om att kontokortsansökan kommer att genomgå kreditprövning och att ansökan kan avslås utan att förklaring
härtill behövs lämnas. Jag/vi har tagit del av kontovillkoren vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa.
Ort & datum:
Namnteckning / Firmatecknare

ALLTANK AB
Box 764
851 22 SUNDSVALL
ORG.NR 556138-4529

BESÖKSADRESS
Norra vägen 12, Sundsvall
Maskingatan 1, Örnksöldsvik
Storlienvägen 34, Östersund

TELEFON
+46 60 180180

HEMSIDA
www.alltank.se

E-POST
info@alltank.se

KONTOBESTÄMMELSER – ALLTANK
Parter
Parter till detta kontoavtal är kontoinnehavaren och Alltank AB, 556138-4529, (Alltank).
Parterna förbinder sig att följa dessa kontobestämmelser.
Inköpsställen
Alltank kontokort gäller för inköp av diesel och de övriga produkter som tillhandahålls vid Alltanks inköpsställen i Sverige samt vid inköpsställen som
är anslutna till TRB Sverige AB.
Kontokort
Ansökan om kontokort följs av en sedvanlig kreditprövning. Ansökan kan avslås utan att särskild motivering anges.
Om ansökan beviljas utfärdas ett kontokort till sökanden, kontohavaren. Om kontohavaren önskar, kan flera kort utfärdas. För privatpersoner kan
extra kontokort utfärdas endast för myndig familjemedlem.
Kontokorten är tidsbegränsade. Alltank äger rätt att byta ut kontokorten. Samtliga till kontohavaren utfärdade kort benämns nedan kortet.
Kontokortet är en värdehandling och ska förvaras på ett betryggande sätt. Kontoinnehavaren förbinder sig att förstöra meddelande om kod och att
inte förvara anteckning om kod i anslutning till kort.
Kortet får användas inom av Alltank beviljad kreditgräns och i enlighet med dessa bestämmelser.
Förlustanmälan, namn och adressändring
Förlust av kortet ska omedelbart meddelas Alltank. Namn- och adressändring samt ändring av ägarstruktur för juridisk person ska likaså omedelbart
meddelas Alltank.
Betalningsansvar
Kontohavaren är betalningsskyldig för alla uttag som gjorts med utställda kort. De belopp och kvantiteter som registreras efter det att kontohavaren
till Alltank anmält en eventuell förlust av kortet, är kontoinnehavaren betalningsansvarig för endast om kontohavaren eller dennes kortinnehavare
förfarit oaktsamt.
Betalningsvillkor
Fakturering av köp som gjorts med Alltanks kontokort sker två (2) gånger per månad om inte annat överenskommits och fakturan skall ha betalats vid
den i fakturan angivna förfallodagen.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Alltank äger vidare rätt att ta ut vid varje tidpunkt lagstadgade påminnelse- och
kravavgifter samt att lämna ärendet till inkasso.
Spärrning av kort
Alltank har rätt att omedelbart säga upp kortavtalet och spärra kortet för ytterligare inköp samt återkräva kortet om kontohavaren inte fullgör sin
betalningsskyldighet eller annars ger skälig anledning därtill.
Personuppgifter
Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till Alltanks behandling av personuppgifter enligt information på www.alltank.se.
Ändring av kontobestämmelser
Dessa kontobestämmelser gäller till dess Alltank meddelar annat. Efter det att Alltank meddelat att ändring skett av kontobestämmelserna anses
kontohavaren ha accepterat de nya bestämmelserna genom att fortsätta att nyttja kortet.
Force majeure
Alltank ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, blockad, bojkott, upplopp eller
annan liknande omständighet. Förbehållet för strejk, lockout, blockad och bojkottgäller även om Alltank själv vidtar eller är föremål för sådan
konfliktåtgärd.
Skada som uppkommer i andra fall ska ersättas av Alltank endast i den mån skada orsakats av att Alltank förfarit vårdslöst. Alltank ansvarar inte för fel
på kortutrustningen eller förändringar av inköpsställen.
Alltank ansvarar inte för indirekta skador.
Senast reviderad 2019-01-11

