ALLMÄNNA VILLKOR
FORDONSGAS-KORTET FÖRETAG
1. PARTER
Kontohavarens avtalspart, kreditgivare: FordonsGas Sverige AB (”FordonsGas”)
Kontohavaren: Den som efter ansökan beviljats kontokort och kredit.
Kortinnehavaren: Person som kontokort utfärdats för.
2. ANSÖKAN OM KONTOKORT
Avtal om FordonsGas-kortet med kredit till en viss högsta gräns är ett avtal mellan Kontohavaren och FordonsGas för vilket dessa villkor är tillämpliga. Det kreditbelopp som beviljats meddelas av FordonsGas.
FordonsGas-kort beviljas Kontohavaren efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. När konto beviljats utfärdas
ett FordonsGas-kort. Kontohavaren har möjlighet att ansöka om FordonsGas-kort för specifikt angivna personer som äger rätt att använda kortet (Kortinnehavare). Kontohavaren godkänner avtalet genom att behörig
firmatecknare undertecknar ansökan. Kreditgränsen för kontot kan höjas efter ny ansökan och ny kreditprövning eller efter överenskommelse med FordonsGas. Kontohavaren ansvarar för att den beviljade krediten ej
överskrids.
För varje FordonGas-kort utfärdas en PIN-kod (Personligt Identifikations Nummer) Kontohavaren förbinder sig
att förstöra meddelandet om personlig kod när Kontohavaren har erhållit koden från FordonsGas, inte avslöja
koden för någon, inte anteckna koden på kortet eller förvara den tillsammans med kortet. Om Kontohavaren
misstänker att någon obehörig har fått tillgång till koden skall anmälan snarast göras till FordonsGas. Om Kontohavaren anger fel pinkod tre gånger i följd kommer kortet att spärras.
3. INKÖPSSTÄLLEN
FordonsGas tankkort gäller för inköp av fordonsgas vid samtliga tankstationer knutna till FordonsGas tankkortssystem. Möjlighet till begränsning av kortet finns.
4. KONTOKORTSKÖP OCH KONTOINNEHAVARENS ANSVAR FÖR KORT OCH KOD
• Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga inköp med kortet. De belopp och kvantiteter som registreras vid inköp med kort och kod, debiteras kontot utan att köpen skriftligen kvitterats. Identifieringen med
PIN-koden gäller som erkännande av uttagens kvantitet/vara/tjänst och bildar underlag för debiteringen på
motsvarande sätt som namnteckningen på en säljnota.
• FordonsGas-kortet är en värdehandling och skall förvaras på samma betryggande sätt som exempelvis
pengar och checkar. Vid förlust av kortet skall anmälan ske snarast till FordonsGas på tel: 0771-520 200.
Anmälan skall även göras till polisen.
• För sådana belopp som påförts kortet av obehörig är Kontohavaren betalningsansvarig om obehörig kunnat
använda kortet på grund av att Kontohavaren lämnat ifrån sig kortet till annan, inte hanterat kortet på ett
aktsamt sätt eller genom oaktsamhet förlorat besittning över kortet och inte snarast anmält förlust av kortet
enligt dessa villkor. Kontohavaren är skyldig att vid uppsägning eller där så påfordras, på egen bekostnad
återlämna utfärdat/-de kort eller varaktigt förstöra kort/-en.
5. REKLAMATION
Reklamation skall ske till FordonsGas kundtjänst. Vid reklamation skall kvitto eller leveransnota uppvisas.
Reklamation mot fel i faktura skall ske till FordonsGas senast 15 dagar från fakturadatum annars förlorar Kontohavaren sin rätt att åberopa felet.
6. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
FordonsGas utfärdar varje månad en faktura med inbetalningskort och kontoutdrag. Fakturan innehåller alla
inkomna transaktioner från föregående period per faktureringstillfället. Kontohavaren skall betala hela fakturabeloppet på en gång. Ingen ränta utgår. Betalning skall vara FordonsGas tillhanda senast på fakturan angiven
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förfallodag. För närvarande gäller 15 dagar efter fakturadatum. Vid fakturering kan en faktureringsavgift uttas
om 30 kronor per faktura.
7. MISSKÖTSEL
Vid försenad, bristande eller utebliven betalning (”Misskötsel”) påföres kontot en påminnelseavgift som för
närvarande är 45 kronor. FordonsGas har rätt att ta ut avgifter för betalningspåminnelse, kravbrev och amortering i enlighet med inkassolagen (1974:182) och lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
För det fall Kontohavaren överskrider medgivet kreditbelopp skall detta regleras omgående av Kontohavaren.
Avgiften för övertrassering av kreditgränsen är för närvarande 50 kr.
Vid Misskötsel av kontot tillämpas en dröjsmålsränta som är en månadsränta (baserad på en årsränta) som för
närvarande är 15,5 %.
8. SÄKERHET
FordonsGas äger rätt att vid var tidpunkt kräva säkerhet, ytterligare säkerhet eller annan säkerhet än den
redan överenskomna för Kontohavarens fullgörande av samtliga förpliktelser och åtaganden i enlighet med
dessa villkor. Tillhandahåller inte Kontohavaren fullgod säkerhet har FordonsGas rätt att säga upp detta avtal
till omedelbart upphörande, spärra och återkalla utgivet kort eller sänka medgiven kreditgräns.
9. ÄNDRADE VILLKOR
FordonsGas får i den mån som allmänna kostnads- och/eller ränteläget ändras, vidta ändringar av för kontot
gällande avgifter och räntesatser. FordonsGas får även, efter att kontohavaren aviserats därom genom särskilt
meddelande till Kontohavaren och på FordonsGas webbplats vidta ändringar av övriga för konto gällande
villkor. Sådana ändringar blir automatiskt gällande 30 dagar efter offentliggörandet. Godkänner inte Kontohavaren ändringarna kan avtalet sägas upp.
10. NAMN- ELLER ADRESSÄNDRING
Vid namn- eller adressändring, ändring av företagsform, organisationsnummer eller ägarbyte skall Kontohavaren genast skriftligen underrätta FordonsGas om detta. FordonsGas avgör om kortet behöver bytas ut eller
om en ny ansökan behöver göras. Om inte Kontohavaren informerar FordonsGas i tid svarar Kontohavaren för
den skuld som uppkommit efter ändringen.
11. KONTOFORDRAN OCH ÖVERLÅTELSE
FordonGas äger samtliga uppkomna fordringar med anledning av kortet. FordonsGas äger rätt att fritt överlåta
eller pantsätta sina rättigheter (inkl. uppkomna fordringar) och skyldigheter enligt detta avtal. Kontohavaren
äger inte rätt, helt eller delvis, att utan FordonGas skriftliga samtycke överlåta krediten eller detta avtal.
12. ANSVARSBEGRÄNSNING
FordonsGas garanterar inte att inköp alltid kan ske på anslutna tankstationer och ersätter således inga
merkostnader eller liknande som kan uppkomma om Kortinnehavaren inte har kunnat genomföra köp med
kortet. FordonsGas ansvarar inte för några olägenheter eller någon skada som åsamkats Kortinnehavaren
eller Kontohavaren på grund av att kortet inte har kunnat användas på grund av tekniska fel eller om kredit ej
kan nyttjas. I andra fall ersätts skada endast för det fall skada orsakats på grund av oaktsamhet från FordonsGas sida. FordonsGas tar inget ansvar för indirekt skada eller förlust som kan uppkomma.
13. FORCE MAJEURE
FordonsGas skall inte vara ansvarigt för skador som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp, leveransstörning av gas oavsett anledning eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om FordonsGas själv vidtar eller är föremål
för sådan konfliktåtgärd.
14. GILTLIGHET
Avtalet upphör att gälla 1 månad efter det att Kontohavaren eller FordonsGas skriftligen sagt upp detsamma.
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Om kortet används efter utgången av giltighetstiden angiven på kortet förnyas automatiskt giltighetstiden för
kortet varvid dessa villkor eller efterkommande villkor skall tillämpas. FordonsGas får med omedelbar verkan
säga upp kontoavtalet och kräva omedelbar betalning av utestående skuld jämte ränta och kostnader eller
sänka kreditgränsen om något av följande inträffar:
• Felaktiga upplysningar om Kontohavaren har lämnats, de faktiska förhållandena vid kreditbedömningen
senare ha ändrats eller Kortinnehavaren missbrukat kortet enligt dessa villkor;
• Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av belopp som överstiger 10 % av kontoskulden.
• Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av belopp som överstiger 5 % av kontoskulden och dröjsmål avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
• Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. FordonsGas äger rätt att i samband och
vid utebliven eller bristande betalning spärra kontokortet. Sägs avtalet upp med beaktande av uppsägningstiden ovan eller med omedelbar verkan skall bestämmelserna idessa villkor fortsätta gälla tills Kontohavarens
skuld är till fullo betald.
FordonsGas förbehåller sig rätten att omedelbart spärra kortet och/eller säga upp avtalet om Kontohavaren
avlider, försätts i konkurs, blir föremål för företagskonstruktion eller på annat sätt befaras hamna på obestånd.
Registrering i missbruksregistret kan komma att ske om detta avtal sägs upp på grund av missbruk eller att
Kontohavaren eftersatt sin betalningsskyldighet eller överskridit kreditgränsen. Detsamma gäller om kredit
beviljats Kontohavaren på grund av felaktiga uppgifter lämnats.
15. PERSONUPPGIFTER
Genom att godkänna dessa villkor är Kontohavaren respektive Kortinnehavaren införstådda med och samtycker till FordonsGas behandling av personuppgifter, inklusive person-/organisationsnummer enligt denna
punkt 15. FordonsGas är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Behandlingen omfattar främst uppgifter
om kortinnehavaren och kortinnehavarens inköp vilka registreras som underlag för inköps-, fakturerings- och
reskontrabehandling. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra ingångna
avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Uppgifter kan också komma att lämnas
till FordonsGas samarbetspartners i marknadsföringssyfte som i sin tur då har rätt att behandla personuppgifter. FordonsGas använder också personuppgifter i marknadsföringssyfte. Genom skriftligt meddelande till
FordonsGas kan Kontohavaren begära att uppgifter inte lämnas till samarbetspartners. FordonsGas behandlar
inte Kontohavarens personuppgifter längre än 1 år efter att kontot avslutats. Om Kontohavaren har några frågor
om behandling av personuppgifter, eller om Kontohavaren vill att dennes uppgifter skall raderas eller rättas
skall FordonsGas kontaktas. Kontohavaren har även rätt att utan avgift erhålla ett utdrag över de uppgifter som
registrerats.
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