
Skelleftebränslen AB 
 

Card Application | Company  
 
 

 
Fill in the form and send it to:    
Skelleftebränslen AB, Metallvägen 9, 931 36 Skellefteå, Sweden.  
We will process your card application as soon as possible. All applications are credit tested.   
Do not forget to sign! 

 
Company name  

 
 

 
Customer number (filled in by Skelleftebränslen) 

 
 
 
 
Safe Number        Company Number  

 

 
Street   Telephone No. 
       

       

Postal Code City Email address 
       

       
       

 Country      

       
 

If a separate invoice address, enter this here:   
 

Name  
 

 
Street   Telephone No. 
       

       

Postal Code City Email address 
       

       
       

 Country      

       
 

Payment method  
 

 Invoice by email Invoice by letter Collective invoice by email Collective invoice by letter 

          

Labelling/invoice reference 
   

Desired PIN-code 
 

Card number 
Vehicle- Vehicle- 

    (filled in by Skelleftebränslen)           Card  Odometer   
1.  
 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.   
 

I want to receive offers within the Skoogsconcern. 
 

I apply for fuel cards as above and assure that the information provided in the application Date and Place  
is correct. I have read the card regulations and approve them. 

 
Signature (signatories or other authorized signatory)  

 

 
Name clarification  
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Skelleftebränslen AB 
 

Card Application | Company  
 
 
 
 
 
 

 

Kortbestämmelser 
 
 
ANSVARSFRÅGOR  
Tankkortet är en värdehandling och skall försvaras på ett 

betryggande sätt.  

 
BETALNINGSVILLKOR - AVISERING  
• Samtliga kortansökningar kreditprövas.  
• Faktura utställt för närvarande två gånger per månad. 

Fakturan redovisar samtliga bränsleinköp under      

perioden. Avläsning sker normalt per den 15:e och den  

sista i varje månad.  
 
• Fakturan förfaller till betalning 20 dagar efter 

fakturadatum om inte annat avtalas.  

• Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta från 

förfallodagen med för närvarande 8 % per månad på 

förfallet belopp samt expeditionsavgift på 50 kr. 
 
• Eventuella inkassokostnader påförs enligt gällande lag.   
• Genom att använda tankkortet första gången godkänns 

gällande kortbestämmelser. Vid retur av kort ska detta 

kvitteras av bägge parter.  
 
• Kontohavaren är betalningsskyldig för samtliga transaktioner 

som genomförs med tankkortet fram till dess att kortet har 

spärrats.  
 
• I det fall kontohavaren har förfallna fakturor eller en 

överskriden kreditlimit spärras tankkorten omgående.  
 

 
 
KONTOHAVAREN FÖRBINDER SIG ATT:  
• Omgående anmäla förlust av kort till Skelleftebränslen AB, 

telefon 0910-375 77. 

• Förvara kortet på ett betryggande sätt, så att kortet inte 

utnyttjas obehörigt.  

• Förvara den personliga koden så att sambandet          

mellan den personliga koden och kortet inte kommer          

till känna.  

• Betala skador på anläggningar uppkomna av         

ovarsamhet i samband med tankning samt åsidosätta 

förpliktelser där personliga koder och kort kommit i        

orätta händer.  

• Omedelbart återlämna kortet vid begäran och svara             

för eventuella kostnader i samband med återtagandet. 

Tankkortet är Skelleftebränslen AB:s egendom.  
 
• Genast anmäla ändring av namn eller adress till 

Skelleftebränslen AB. 

 
 

 
PERSONUPPGIFTSHANDLING                    

Personuppgiftsansvarig är Skoogs Bränsle AB. Vi 

lagrar och behandlar personuppgifter som du har 

lämnat till oss i enighet med gällande lagstiftning 

(GDPR). Med personuppgifter avses uppgifter som 

kan hänföras till dig som fysisk person.  
 
• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, 

telefonnummer och e-post. 

• Personnummer för att kunna göra en 

kreditbedömning och fakturera dig som kund. 

• Kontonummer (Endast vid anmälan för Autogiro). 

 
Avsikten med registreringen är att vi ska kunna 

leverera en vara/tjänst samt fakturera dig som kund.  

Vi stödjer vår rättsliga grund för att behandla dina 

personuppgifter på att vi har ett avtalsförhållande.  

Dina personuppgifter kommer att hanteras av 

personuppgiftsbiträden i syfte att kunna fullfölja       

vårt åtagande gentemot dig som kund. Exempelvis       

i affärssystem, kortsystem och orderläggning. Vi gör 

detta med största möjliga hänsyn till din integritet.    

Om du gett ditt samtycke kan vi också komma           

att kontakta dig med olika erbjudanden inom             

Skoogs Bränsle AB. De uppgifter du lämnar till    

Skoogs Bränsle AB kan komma att användas för       

att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot    

dig, i övrigt ge dig god service samt även för 

marknadsföringsändamål, som t ex nyhetsbrev 

 

 

 
 

 
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, 

and Skoogs Fastigheter AB). Om du skulle ändra      

dig och inte vill ha utskick har Du givetvis möjlighet   

att meddela oss en så kallad direktreklamspärr       

som förhindrar att dina uppgifter används för 

direktmarknadsföring. Du kan också när som helst 

återkalla ditt samtycke till att låta oss använda 

uppgifterna för marknadsföringsändamål            

genom avregistreringslänken som finns i varje           

e-postutskick.  

Vi kommer aldrig sälja dina uppgifter till tredje        

part. Personuppgifter kan utgöra underlag för     

Skoogs Bränsle AB:s marknads- och kundanalyser, 

affärs- och metodutveckling samt statistik. 

Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt 

med hänsyn till ändamålet med behandlingen.  
 
Behandling av personuppgifter kan också ske av 

företag som vi samarbetar med, t.ex. avseende 

analys, distribution och i marksandsföringssyfte. 

Genom att du anger din e-postadress godkänner    

du dessa villkor och samtycker till den behandling    

av personuppgifter som beskrivs ovan.  

Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU/ESS 

med majoriteten i Sverige. Vi kan komma att     

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 säger 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 icke-komplett 

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 syfte den blev insamlad för.  
 
Har du frågor, funderingar eller synpunkter om vår 

hantering av dina personuppgifter kontakta oss gärna 

på 0910-375 77 eller info@skelleftebranslen.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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