ALLMÄNNA VILLKOR
FORDONSGAS-KORTET PRIVAT
1. PARTER
Kontohavarens avtalspart, kreditgivare: FordonsGas Sverige AB
Kontohavare: Den som beviljats kontokort och kredit.
Kortinnehavare: Person som kontokort utfärdats för.
2. ANSÖKAN OM KONTOKORT
FordonsGas-kort beviljas efter ansökan och sedvanlig kreditprövning. Kontoansökan kan också avse ansökan
om ytterligare kort, till exempel kort till familjemedlem. Denne är då att betrakta som medsökande. Kontohavaren
och eventuella medsökande godkänner avtalet genom att underteckna ansökan och genom att använda
utfärdat/-de kort. Om medsökande finns är sökande och medsökande solidariskt ansvariga för samtliga inköp
gjorda över till kontot utfärdade kort. Kontohavare och eventuellt medsökande ansvarar för att den beviljade
krediten ej överskrids.
3. INKÖPSSTÄLLEN
FordonsGas tankkort gäller för inköp av fordonsgas vid samtliga tankstationer knutna till systemet. Möjlighet
till begränsning av kortet finns.
4. KONTOKORTSKÖP OCH KONTOHAVARENS ANSVAR FÖR KORT OCH KOD:
FordonsGas-kortet är personligt. Legitimation skall visas på begäran. De belopp och kvantiteter som registreras
vid inköp med kort och kod, debiteras kontot utan att köpen skriftligen kvitterats. Identifieringen med den personliga koden gäller som erkännande av utagen 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. Kontohavaren är betalningsansvarig om obehörig kunnat använda kortet på grund av att kort
och kod inte hanterats på lämpligt sätt. Förlust av kort skall snarast anmälas till FordonsGas. 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 av varor eller tjänster skall i första hand ske till det försäljningsställe där inköpet gjorts. Vid kreditköp ansvarar dock FordonsGas enligt konsumentkreditlagen. Vid reklamation skall kvitto eller leveransnota
uppvisas.
6. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR
Fakturan innehåller alla inkomna transaktioner från föregående period vid faktureringstillfället. Betalning skall
vara FordonsGas tillhanda senast på fakturan angiven förfallodag. Vid försenad betalning äger FordonsGas
rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är för närvarande 2 % per månad.
7. MISSKÖTSEL
Vid försenad eller utebliven betalning, påföres kontot en påminnelseavgift som för närvarande är 45 kronor.
Eventuella inkassokostnader påföres kontot enligt gällande lag. Avgiften för övertrassering av kreditgränsen
är för närvarande 50 kronor. Vid misskötsel av kontot tillämpas en kreditränta som är en månadsränta baserad
på en årsränta om för närvarande 15,5 %. Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt
som FordonsGas bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:
Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av belopp som överstiger 10 % av kontoskulden.
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Kontohavaren är sedan mer än 1 månad i dröjsmål med betalning av belopp som överstiger 5 % av kontoskulden och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning.
Det står klart att kontohavaren genom att avvika, skaffat undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar
sig att betala sin skuld.
Kräver FordonsGas betalning i förtid för hela skulden enligt någon av ovanstående punkter, gäller en uppsägningstid om minst 4 veckor räknat från tidpunkten då kontohavaren erhåller uppsägningen. Har kontohavaren
inom denna uppsägningstid erlagt förfallet belopp jämte dröjsmålsränta, återgår uppsägningen.
Har dock kontohavaren tidigare inom en 12 månadersperiod genom att erlägga förfallet belopp befriats från
skyldighet till betalning i förtid, kan kontohavaren inte ånyo yrka på sådan befrielse. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt betalning, gravt
överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar.
8. 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, via till exempel
faktura eller brev vidta ändringar av övriga för kontot gällande villkor. Genom att fortsätta att utnyttja kontokortet, anses kontohavaren ha godkänt sådana villkor och avgifter.
9. NAMN- ELLER ADRESSÄNDRING
Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren genast skriftligen underrätta FordonsGas om detta.
10. ÖVERLÅTELSE
FordonsGas äger rätt att fritt överlåta sina rättigheter (inkl. uppkomna fordringar) och skyldigheter enligt detta
avtal.
11. FORCE MAJEUR/ANSVAR
FordonsGas skall inte vara ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk
och blockad gäller även om FordonsGas själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan
uppkomma i andra fall, skall ersättas av FordonsGas endast i den mån skada orsakats av att FordonsGas varit
oaktsam. FordonsGas ansvarar inte för fel på kortutrustningen eller förändringar av stationsnätet eller övriga
inköpsställen. FordonsGas ansvarar inte för indirekta skador.
12. GILTIGHET
Avtalet upphör att gälla 1 månad efter det att kontohavaren eller FordonsGas sagt upp detsamma. Skulle felaktiga upplysningar om kontohavaren ha lämnats eller de faktiska förhållandena vid kreditbedömningen senare
ha ändrats, får FordonsGas med omedelbar verkan säga upp kontoavtalet eller sänka kreditgränsen.
FordonsGas äger rätt att i samband och vid utebliven betalning spärra kontokortet.
13. PERSONUPPGIFTER
Kortinnehavaren är införstådd med och samtycker till FordonsGas behandling av personuppgifter, inklusive
person-/organisationsnummer. Behandlingen omfattar uppgifter om kortinnehavaren och kortinnehavarens
inköp vilka registreras som underlag för inköps- fakturerings- och reskontrabehandling. Uppgifter kan också
komma att lämnas till FordonsGas samarbetspartners i marknadsföringssyfte.
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