KONTOBESTÄMMELSER
PARTER. Parter är kontohavaren och SÅIFA i Värmland AB, vilka förbinder sig att följa dessa kontobestämmelser. Kontohavaren är den som ansökt
om och beviljats kredit med eller utan drivmedelskort (huvudkontohavaren).
GODTAGANDE. Var god läs noggrant dessa bestämmelser innan kontot utnyttjas. Genom att använda kontot/drivmedelskortet anses kontohavaren
godtagit kontobestämmelserna som bindande för sig.
ANVÄNDNING. Kontot gäller för inköp av varor och tjänster hos SÅIFA i Värmland AB. Dieselkortet gäller för inköp hos SÅIFA i Värmland AB:s egna
tankställen samt hos samtliga IDS- och utvalda Såifa Preem-stationer i Sverige.
SÅIFA i Värmland AB fritar sig från allt ansvar för hinder, direkt eller indirekt mot kontots användande och skada som kan uppkomma till följd
härav.
GILTIGHET. Kontot/drivmedelskortet är giltigt för det bolag/person för vilket kredit har beviljats. Vid ägarförändringar sökes ny kredit. Överlåtelse
av konto/drivmedelskort till nya ägare av bolaget är inte tillåtet. Kortets giltighet är begränsad till sista dagen i den månad som finns präglad på
kortet. Utbyteskort erhålles från SÅIFA i Värmland AB c:a 30 dagar före giltighetstidens utgång. Kortet är SÅIFA i Värmland AB:s egendom och
skall vid anfordran omedelbart återlämnas. Om kontot/kortet ej har nyttjats för inköp under de senaste 6 månaderna äger SÅIFA i Värmland AB
rätt att annullera kontot.
ÄGARE AV KONTOFORDRAN. Alla befintliga och blivande fordringar ägs av SÅIFA i Värmland AB som i sin tur äger rätt att överlåta/pantsätta
fordringarna utan att i förväg inhämta kontohavarens godkännande. Levererad vara förblir säljarens egendom tills dess densamma blivit tillfullo
betald.
FÖRLUST AV DRIVMEDELSKORT/ANSVARSFRÅGOR. Kortet är en värdehandling. Kortinnehavaren förbinder sig att:

•

Omedelbart spärra drivmedelskortet;
med IDS -funktion på telefon 054-22 26 00 (07:00-16:00) eller 08-506 81 20 (dygnet runt).
med Preem-funktion på telefon 054-22 26 00 (kontorstid 07:00-16:00) eller 054-22 26 07 övrig tid.

•
•
•
•

Till SÅIFA i Värmland AB omedelbart anmäla förlust av kort på telefon 054-22 26 00.
Förvara kortet på ett betryggande sätt så att risk ej uppstår för obehörigt utnyttjande.
Förvara den personliga koden säkert så att sambandet mellan kort och kod ej kommer annan tillhanda.
Förvara kortet så det ej utsätts för onödig förslitning.

Kortinnehavaren är betalningsskyldig för samtliga gjorda inköp fram till den tidpunkt kortet spärrats.
Kontohavaren är betalningsansvarig för inköp som påförts konto av obehörig om kontohavaren eller behörig:
- överlämnat kortet till annan
- förlorat kortet
- på annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten spärrat kortet.
Kontohavaren är ansvarig gentemot SÅIFA i Värmland AB för skada, förlust och kostnad som uppkommer på grund av att han eller annan
missbrukar kortet eller ej följer gällande bestämmelser.
REKLAMATION. Reklamation av varor eller tjänster skall ske till det försäljningsställe där inköpet gjorts. Ifrågavarande följesedel/köpnota eller
kvitto skall medtagas.
Kortinnehavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av att kortterminal/pump är ur funktion.
BETALNINGSVILLKOR. Betalningsvillkoren är f.n. 20 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med f.n. 3,0 %
per månad. Dröjsmålsränta beräknas på kapitalskuld vartill lagts tidigare debiterad ränta som efter förfallodag kapitaliseras samt förekommande
avgifter. Påminnelseavgift och inkassokostnader utgår enligt lag. Faktura i pappersform debiteras en faktueringsavgift 35:- inkl moms. Faktura
via e-post alt autogiro debiteras ej någon avgift. Kontohavaren godkänner kontobestämmelserna genom att nyttja kortet.
De belopp och kvantiteter som registrerats i samband med inköp över kortautomat med användande av den personliga koden, debiteras
kontohavaren utan att denna skriftligen kvitterat mottagen vara. All användning av kortet i förening med den personliga koden anses såsom
erkännande av uttagen vara och bildar underlag för faktura, för vilken kontohavaren är betalningsansvarig.
ÄNDRADE VILLKOR. SÅIFA i Värmland AB äger rätt att med omedelbar verkan ändra föreskrifter för kontots/drivmedelskortets utnyttjande samt
även ändra betalningsvillkoren.
Kontoinnehavaren godkänner att uppgifter om ändrade föreskrifter och betalningsvillkor kan meddelas i brev eller i faktura och genom att fortsätta
utnyttja kontot och kortet anses kontohavaren ha godkänt detsamma.
UPPSÄGNING. Fullföljer inte kontohavaren sina skyldigheter enligt dessa kontobestämmelser, eller missbrukar kontohavaren krediten äger SÅIFA
i Värmland AB rätt att med omedelbar verkan avsluta kontot, varvid hela skulden omedelbart är förfallen till betalning. SÅIFA i Värmland AB äger
rätt att när så är skäligt spärra kontot för ytterligare köp.

SÅIFA i Värmland AB
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ADRESSÄNDRING. Adress- eller namnändring skall omedelbart anmälas till:

