
1. Part
Sydpetroleum AB: Kontohavarens avtalspart, kreditgivare. Kontohavare: 
Den som sökt om och beviljats konto.

2. Ansökan om konto
Ansökan om konto görs hos Sydpetroleum AB. Innan konto beviljas 
verkställs en sedvanlig kreditprövning. Beviljas konto utfärdas kontokort 
för innehavaren. Kontohavaren är betalningsansvarig för de köp, räntor 
och avgifter som debiteras kontot och ansvarar för att den beviljade 
kreditgränsen inte överskrids.

3. Kontoköp
Användande av kort skall anses som erkännande av uttagen vara och 
bildar underlag för fakturering. Kontoinnehavaren förbinder sig att för- 
vara kortet på betryggande sätt så att det ej kan komma i orätta händer. 
Vid förlust av kort skall detta omedelbart anmälas till Sydpetroleum AB.

4. Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering sker två gånger i månaden per den 15 och den siste. Betal-
ning skall vara Sydpetroleum AB tillhanda senast på fakturan angiven 
förfallodag. Vid försenad betalning äger Sydpetroleum AB rätt att debi-
tera dröjsmålsränta. Gällande räntesats finns angiven på fakturan.

Kontovillkor

5. Namn eller adressändring
Om kontohavaren ändrar bolagsform, firmanamn eller adress skall  
Sydpetroleum AB genast skriftligen underrättas därom.

6. Giltighetstid
Kontoavtalet upphör att gälla en månad efter det att Kontohavaren  
eller Sydpetroleum AB sagt upp detsamma. Skulle felaktiga upplysningar 
om Kontohavaren ha lämnats eller de faktiska förhållandena vid kredit-
bedömningen senare ha ändrats, får Sydpetroleum AB med omedelbar 
verkan säga upp kontoavtalet eller sänka kreditgränsen. Vid uppsägning 
skall kontobestämmelserna i tillämpliga delar gälla så länge skuld kvar-
står på konto.

Sydpetroleum AB, Mässingsgatan 13, 271 39 Ystad
Telefon: 0411-350 350  |  www.sydpetroleum.se

Tankkort
Med vårt kort kan du tanka på våra diesel- 
anläggningar och betala mot faktura. 
Prissättningen fungerar på samma sätt  
som för våra bulkvaror.

Här finns våra anläggningar
Gå in på vår hemsida www.sydpetroleum.se  
så hittar du alltid aktuell information om våra 
anläggningar.

KONTOANSÖKAN

 Sydpetroleum Tankkort

Mer information
Kontakta oss gärna på 0411-350 350 eller  
info@sydpetroleum.se för mer information!



ANSÖKAN OM 
SYDPETROLEUM TANKKORT

Jag har tagit del av kontovillkoren och ansöker om Sydpetroleum Tankkort enligt ovan.

Skicka din ansökan till: Sydpetroleum AB, Mässingsgatan 13, 271 39 Ystad

Företagsnamn alt. För- och efternamn för innehavare av enskild firma

Org.nr. alt. Personnr. för enskild firma 

Kontaktperson

Postadress

Postnummer och ort

Beräknad inköpsvolym liter/månad

Namnförtydligande

E-post

Ort och datum  Underskrift firmatecknare

Telefon arbete Telefon bostad Mobiltelefon

Önskat antal kort (max 5st per ansökan) st

Har konto hos Sydpetroleum sedan tidigare: Ja Nej
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