
 

           

    

 

ANSÖKAN TANKKORT ALLTRANSPORT/ TRB 
Ansökan Företag 

Företagsnamn 
 
 

Organisationsnummer 

Adress Telefonnummer 
 
 

Postnummer och Ort Kontaktperson 
 
 

Mailadress (Fakturering via mail) 
 
 

Ansökan Privat 
Namn Personnummer 

 
 

Adress Telefonnummer 
 
 

Postnummer och Ort Mailadress (Fakturering via mail) 
 
 

Arbetsgivare Årsinkomst 
 
 

Önskade kort 
 
Antal kort ……….. st  
(Vid beställning av flera kort bifoga lista på eventuell märkning typ namn förare eller 
registreringsnummer fordon) 
 

Extra tillval: 
 Tvåkortssystem; förarkort och fordonskort (Båda måste användas vid tankning) 

 Mätarställning; fråga kommer upp vid tankning om mätarställning 

 Mailkvitto; kvitto direkt efter tankning via mail  
    Mailadress: ……………………………………………………………………………. 
 

Jag/ vi är medvetna om att Tankkortsansökan kommer att genomgå kreditprövning, och 
att ansökan kan avslås utan att förklaring behöver lämnas. 
 

Datum: 
 

…………………………………………………………… 
Namnteckning/ Firmatecknare 

 

 



 

           

    

 
 
 
 
 
 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ALLTRANSPORT KONTOKORT 
Alltransport i Östergötland AB, 201 

Parter 
Parter till detta kontoavtal är kontoinnehavaren och Alltransport i 
Östergötland AB, 556546-9300, benämns nedan som Alltransport. 
Parterna förbinder sig att följa dessa kontobestämmelser. 
Acceptens för villkor 
Kontoinnehavaren uppmanas att noggrant läsa igenom hela innehållet i 
dessa villkor innan kortet används. Genom att använda kortet anses 
Kontoinnehavaren ha accepterat bestämmelserna som bindande. 
Allmänt 
Kort utfärdas av Alltransport sedan ansökan prövats. Kortet är 
Alltransports egendom och gäller i Sverige på samtliga Alltransports 
och TRB´s anläggningar. 
Med kortet utfärdas en personlig kod. Användning av kortet i 
kombination med den personliga koden ska, även utan att 
Kortinnehavaren skriftligen kvitterar mottagen vara, anses såsom 
erkännande av uttagna kvantiteter och varor. Kortet spärras för vidare 
användning om den personliga koden slagits in felaktigt tre gånger i 
följd. 
Den sammanlagda skulden på kontot avseende inköp mot en eller flera 
kort får aldrig överstiga fastställd kreditgräns. Förnyad kreditprövning 
görs löpande och Alltransport förbehåller sig rätten att utan föregående 
avisering utöka eller inskränka den lämnade krediten baserat på 
Kortinnehavarens ekonomiska ställning eller andra relevanta 
omständigheter. Förhöjd kreditgräns kan erhållas efter det att särskild 
ansökan härom prövats av Alltransport. 
Kontokortet är en värdehandling och ska förvaras på samma 
betryggande sätt som t.ex. kontanter. Vidare förbinder sig 
Kontoinnehavaren/ Kortinnehavaren att: 
- Förvara kortet på ett betryggande sätt och inte utsätta kortet för 

onödig förslitning 
- Omedelbart göra anmälan till Alltransport om kortet förkommit 
- Förvara den personliga koden säkert, eller förstöra den helt samt 

inte låta den personliga koden eller anteckning om denna vara fäst 
vid kortet eller vara på samma ställe som kortet, eller på annat 
sätt göra koden tillgänglig för obehörig. 

Adressändring, ändrad bolagsform, förändring av ägarstruktur eller 
andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kortinnehavaren ska 
omgående meddelas Alltransport, Box 6003, 600 06 Norrköping. 
Kontoinnehavaren förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för 
tredje man avslöja information, vilken Kontoinnehavaren (eller person 
som Kontoinnehavaren ansvarar för) erhåller eller erhållit rörarande 
produkterna/ tjänsterna eller prisinformation i detta avtal. 
 
Betalningsvillkor 
Kontoinnehavaren är betalningsansvarig för alla uttag som gjorts med 
kortet, oaktat om detta avtal sagts upp eller upphört att gälla. Detta 
gäller även om Kortinnehavaren har blivit utsatt för brott som avser 
kortet och detta inte har orsakats p.g.a. vårdslöshet från Alltransports 
sida. Kontoinnehavaren är skyldig att kontinuerligt bevaka att inga 
obehöriga uttag har gjorts med kortet eller belastat till konto knutet 
till kortet. Efter det att Kortinnehavaren anmält förlust av 
Alltransports kontokort, är Kontoinnehavaren betalningsansvarig 
endast om Kontoinnehavaren eller Kortinnehavaren förfarit svikligt. 
Eventuella anmärkningar mot fakturan ska göras så snart som möjligt, 
dock senast inom 10 arbetsdagar efter fakturadatum. Anmärkning ska 
göras skriftligen direkt till Alltransport, Box 6003, 600 06 Norrköping. 

Vid bristande betalning får Alltransport påföra kontot påminnelse och 
kravavgifter samt övriga inkassokostnader.  
Överlåtelse och pantsättning 
Betalningsansvaret för de uttag som görs med Alltransports kontokort, 
får inte utan Alltransports medgivande överlåtas. Begäran om 
överlåtande ska göras skriftligen till Alltransport, Box 6003, 600 06 
Norrköping. 
Alltransport äger rätt att överlåta och pantsätta sina fordringar 
avseende köp med kortet och därmed sammanhängande rättigheter och 
skyldigheter i detta avtal, till med Alltransports samarbetande bank 
eller finansbolag. 
Giltighet, uppsägning och ändring 
Kortets giltighet är begränsat till sista dagen i den månad som finns 
präglat på kortet. Vid utbyte av kort eller vid avtalets upphörande är 
Kortinnehavaren skyldig att återsända utfärdat/ de kort som 
omedelbart blir spärrade för ytterligare köp. 
Kortinnehavaren och Alltransport har rätt att skriftligen efter en 
uppsägning om trettio (30) dagar säga upp detta avtal till upphörande. 
Alltransport har vidare rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan 
och kräva betalning av hela den skuld som belastar kontot jämte ränta 
och kostnader om: 
- Kontoinnehavaren inte fullgör, eller det inte finns skälig 

anledning att anta att Kontoinnehavaren inte kommer att fullgöra 
sina förpliktelser enligt detta avtal 

- Sådan annan omständighet skulle föreligga som äventyrar det 
rätta fullgörandet av Kontoinnehavarens förpliktelser enligt detta 
avtal 

- Kortet används obehörigt, missbrukas eller beviljad kredit 
överskrids 

- Kontoinnehavaren inställer sina betalningar, får till stånd 
företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt 
i konkurs, träder i likvidation eller annars kan antas vara på 
obestånd 

- Det framkommer att de uppgifter som Kontoinnehavaren lämnade 
vid ansökan om kort är felaktiga 

- Det framkommer uppgifter som skulle innebära att 
Kortinnehavaren vid en förnyad prövning inte skulle få en 
ansökan beviljad. 

 
Inköpsställen 
Alltransports kontokort gäller för inköp av diesel och de övriga 
produkter som tillhandahålls vid Alltransports inköpsställen i Sverige 
samt vid inköpsställen som är anslutna till TRB Sverige AB 
Kontokort 
Ansökan om kontokort följs av en sedvanlig kreditprövning. Ansökan 
kan avslås utan att särskild motivering anges. Om ansökan bevilja 
utfärdas ett kontokort till sökanden, kontohavaren. Om kontohavaren 
önskar, kan fler kort utfärdas. För privatpersoner kan extra kontokort 
utfärdas endast för myndig familjemedlem. Kontokorten är 
tidsbegränsade. Alltransport äger rätt att byta ut kontokorten. Samtliga 
till kontohavaren utfärdade kort benämns nedan kortet. Kontokortet är 
en värdehandling och ska förvaras på ett betryggande sätt. 
Kontoinnehavaren förbinder sig att förstöra meddelande om kod och att 
inte förvara anteckning om kod i anslutning till kort. Kortet får 
användas inom av Alltransport beviljad kreditgräns och i enlighet med 
dessa bestämmelser. 
Förlustanmälan, namn och adressändring 
Förlust av kortet ska omedelbart meddelas Alltransport. Namn- och 
adressändring samt ändring av ägarstruktur för juridisk person ska 
likaså omedelbart meddelas Alltransport 

 
 

 

 


