Skoogs Bränsle AB
Kortansökan | Företag

Fyll i formuläret och skicka till: Skoogs Bränsle AB, Box 717, 941 28 Piteå.
Vi behandlar er kortansökan så snart som möjligt. Alla ansökningar kreditprövas.
Glöm inte att skriva under!
Företagsnamn		

Organisationsnummer

Postadress		

Telefon

Postnummer

E-postadress

Ort

			

Om separat fakturaadress ange detta här:
Namn

Postadress		

Telefon

Postnummer

E-postadress

Ort

Betalmetod
Faktura via e-post

Faktura via brev

Autogiro
Bank

Märkning/fakturareferens

Clearingnummer

Önskad PIN-kod

Kontonummer/Bankgironummer

Fordons-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jag vill ta emot erbjudanden inom Skoogskoncernen.
Jag ansöker om tankkort enligt ovan och försäkrar att i ansökan
lämnade uppgifter är riktiga. Jag har tagit del av
kortbestämmelserna och godkänner dessa.

Mätar-

Kortnummer (ifylles av Skoogs Bränsle)		
kort
ställning

Datum och Ort

Underskrift (firmatecknare eller annan behörig undertecknare)

Namnförtydligande

Skoogs Bränsle AB · Box 717 · 941 28 Piteå · Telefon 0911-74 500 · bransle@skoogs.se

Skoogs Bränsle AB
Kortansökan | Företag

Kortbestämmelser
ANSVARSFRÅGOR
•T
 ankkortet är en värdehandling och skall förvaras
på samma betryggande sätt som ex.vis pengar och
checkar
•T
 ankkortet är Skoogs Bränsles egendom.
Kontohavaren är skyldig att omedelbart återlämna
kortet om så påfordras och svara för eventuella
kostnader knutna till återtagandet.
•G
 enom att använda tankkortet första gången
godkänna gällande kortbestämmelser.
•V
 id retur av kort skall detta kvitteras av båda parter.

BETALNINGSVILLKOR – AVISERING
• Fakturan utställs för närvarande två gånger per
månad. Fakturan redovisar periodens samtliga
bränsleinköp.
• Fakturan förfaller till betalning 20 dagar efter
fakturadatum om inget annat avtalats.
• Skoogs Bränsle förbehåller sig rätten att vid försenad
eller utebliven betalning påföra dröjsmålsränta,
detta från förfallodagen med 2% per månad på
förfallet belopp samt lagstadgad påminnelse eller
förseningsavgift.
• Eventuella inkassokostnader påförs enligt gällande lag

KONTOINNEHAVAREN FÖRBINDER SIG ATT:
•G
 enom att anmäla förlust av kort till Skoogs Bränsle
AB, 0911-745 00.
•F
 örvara kortet på betryggande sätt, så att kortet inte
utnyttjas obehörigt.
•F
 örvara den personliga koden så att sambandet
mellan kortet och koden inte kommer till känna.
•B
 etala skador på anläggningar uppkomna av
ovarsamhet i samband med tankning samt åsidosätta
förpliktelser där personliga koder och kort kommit i
orätta händer.
•Ä
 ndring av namn eller adress skall omgående anmälas
till Skoogs Bränsle AB.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Personuppgiftsansvarig är Skoogs Bränsle AB. Vi
lagrar och behandlar personuppgifter som du har
lämnat till oss i enlighet med gällande lagstiftning
(GDPR). Med personuppgifter avses uppgifter som
kan hänföras till dig som fysisk person.

och andra marknadsföringsutskick. Vi kan även
komma att kontakta dig för olika erbjudanden
inom Skoogs-koncernen (Skelleftebränslen AB,
KUST Hotell & Spa i Piteå AB, Restaurang Tage AB,
och Skoogs Fastigheter AB). Om du skulle ändra
dig och inte vill ha utskick har Du givetvis möjlighet
att meddela oss en så kallad direktreklamspärr
• Kontaktuppgifter såsom namn, adress,
som förhindrar att dina uppgifter används för
telefonnummer och e-post.
direktmarknadsföring. Du kan också när som helst
• Personnummer för att kunna göra en
återkalla ditt samtycke till att låta oss använda
kreditbedömning och fakturera dig som kund
uppgifterna för marknadsföringsändamål
• Kontonummer (Endast vid anmälan för Autogiro)
genom avregistreringslänken som finns i varje
e-postutskick.
Avsikten med registreringen är att vi ska kunna
Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje
leverera en vara/tjänst samt fakturera dig som kund. part. Personuppgifterna kan utgöra underlag för
Vi stödjer vår rättsliga grund för att behandla dina
Skoogs Bränsle AB:s marknads- och kundanalyser,
personuppgifter på att vi har ett avtalsförhållande.
affärs- och metodutveckling samt statistik.
Dina personuppgifter kommer att hanteras av
Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt
personuppgiftsbiträden i syfte att kunna fullfölja
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
vårt åtagande gentemot dig som kund. Exempelvis
i affärssystem, kortsystem och orderläggning. Vi gör Behandling av personuppgifter kan också ske av
detta med största möjliga hänsyn till din integritet. företag som vi samarbetar med, t.ex. avseende
Om du gett ditt samtycke kan vi också komma
analys, distribution och i marknadsföringssyfte.
att kontakta dig med olika erbjudanden inom
Genom att du anger din e-postadress godkänner
Skoogs Bränsle AB. De uppgifter du lämnar till
du dessa villkor och samtycker till den behandling
Skoogs Bränsle AB kan komma att användas för
av personuppgifter som beskrivs ovan.
att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU/ESS
dig, i övrigt ge dig god service samt även för
med majoriteten i Sverige. Vi kan komma att
marknadsföringsändamål, som t ex nyhetsbrev
överföra personuppgifter till ett land utanför EU/

EES om det krävs för att anlita tredje part, men vi
kommer i sådant fall säkerställa att överföringen är
laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.
Uppgifterna sparas bara så länge som det är
nödvändigt för oss att utföra våra åtaganden eller
så länge det krävs enligt bokföringslagen.
Det är vår skyldighet att endast behandla
personuppgifter som är korrekta, relevanta och
nödvändiga med beaktande av våra legitima
ändamål och du har rätt att kontrollera att så sker.
• Du har rätt att korrigera felaktig eller ickekomplett information om dig själv.
• Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om
dig i våra system.
• Du har rätt att begära radering av dina
personuppgifter för de fall att data inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för.
Har du frågor, funderingar eller synpunkter om vår
hantering av dina personuppgifter kontakta oss
gärna på 0911-745 00 eller bransle@skoogs.se
Du har också rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen om du anser att vi hanterat dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt.
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