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St1 Sverige AB
euroShell Företagskort
Svarspost
Kundnummer 205 665 02
110 27 Stockholm

KONTOANSÖKAN EUROSHELL FÖRETAGSKORT
FÖRETAGSUPPGIFTER
Företagets namn (obligatorisk)

Blanketten är datorifyllningsbar. Spara först på din dator. Fyll
sedan i dina uppgifter. Spara igen innan du skriver ut och signerar.
Du kan scanna din ansökan när du signerat den och skicka den till
oss via e-post: ansokan@st1.se
Övriga upplysningar (komplettera gärna på separat papper).

Organisationsnummer (obligatorisk)

Beräknat inköpsbelopp/månad (obligatorisk)

–

FAKTURERING & SHELL CARD ONLINE
Shell Card Online är ett gratisverktyg som bla möjliggör kontroll
över drivmedelskostnaderna,nedladdning av fakturor och underlättar
företagets administration av kort. Alla nya kunder registreras automatiskt i
Shell Card Online, därför är e-postadress en obligatorisk uppgift, men
det är upp till varje kund om- och hur man vill använda verktyget.

Adress (obligatorisk)

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Ja tack, jag önskar Faktura online. Fakturan laddas ner
via Shell Card Online (Kostnadsfritt)

Kontaktperson

Jag önskar pappersfaktura
(Fakturaavgift 25 kr tillkommer)

Telefonnummer dagtid med riktnummer (obligatorisk)

Önskar du Autogiro så hittar du blanketten på: shellstationer.se/blanketter
E-postadress (obligatorisk*)

TILLÄGGSTJÄNSTER (kostnadsfritt)
Fordons-id anges vid tankning

Mätarställning anges vid tankning

VÄLJ KÖPKATEGORI (Ett alternativ per kort) Vänligen välj om du vill att kortet ska ha

ÖNSKAD PRÄGLINGSTEXT FÖR
RESPEKTIVE KORT

nationell eller internationell begränsning samt vilka olika produktkategorier som ska kunna inhandlas.)

Präglingstext = namn, regnr, el. dyl. Önskas fler kort samt övrig info, gör en separat lista.

Nationellt
kort antal:

Internationellt
kort antal:

Endast
diesel

Endast
drivmedel

Drivmedel,
biltillbehör,
parkering och tvätt

Alla produkter
och kioskvaror.
Hyra av släpvagn

1
2
3
4
UNDERSKRIFT

(Vänligen kontrollera att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda.)
Datum

TLU _2016_01_19

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Undertecknad accepterar de villkor för euroShell-kortet som finns angivna i ”kontobestämmelser för euroShell Företagskort” (Finns på hemsidan www.shellstationer.se). Kontobestämmelserna gäller från och
med ansökningsdatum. Kontobestämmelserna omfattar bland annat kreditupplysning, faktureringsperiod och räntetillägg. Genom att ange min e-postadress lämnar jag mitt medgivande till att St1 får sända
mig erbjudanden och annan information via e-post. Undertecknad ansöker om konto och försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är riktiga. Undertecknad är medveten om att kontoansökan kommer att
genomgå sedvanlig kreditprövning.

IFYLLES AV ST1 SVERIGE AB
Säljare

Kundnummer

Statistikkoppling

Rabattkod

