Villkor för Kraftringens Tankkort för Fordonsgas
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Allmänt
Kreditgivare och tillika kortutgivare: Kraftringen Energi AB publ.
Kontohavare och tillika kortinnehavare: Den som beviljats Kraftingen
Energi AB publ tankkort för fordonsgas. Kontohavaren är också
innehavare av Kraftringen Energi AB publ tankkort som tillhör kontot,
nedan kallad kontohavare.
Avtal om Kraftringen Energi AB publ:s tankkort är ett avtal mellan
kontohavaren och kreditgivaren, om tankkort för fordonsgas.
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Inköpsställen
Tankkortet gäller för inköp av fordonsgas vid Krafringen Energi AB publ:s
samtliga fordonsgasstationer. Kontohavaren kan även tanka fordonsgas
vid E.ON och Eskilstuna Energi & Miljös tankstationer.

3
3.1

Bränsleavgift
För leverans av fordonsgas vid tankning från de tankstationer som anges
i ansökan gäller det pris som är angivet vid pump.
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Utfärdande av tankkort
Ansökan kommer att följas av sedvanlig kreditprövning innan
kreditgivaren beslutar om beviljande av tankkort.
Om kreditgivaren har skälig anledning att befara att kontohavaren inte
kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser har kreditgivaren rätt att
begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning.

4.2

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

5.8

6
6.1
6.2

6.3

6.4
7
7.1

7.2

8
8.1

8.2

Ansvar för anslutet kort
Kortet är personligt och får endast användas av den som kortet är
utfärdat för.
Kortet är en värdehandling och skall förvaras på betryggande sätt så att
det inte kan komma i orätta händer.
Kontohavaren förbinder sig att vara aktsam om kortet så att kortets
funktion inte försämras eller förstörs.
Kortet är kreditgivarens egendom.
Vid upptäckt förlust av kortet eller misstanke om att kortet utnyttjas
obehörigt, skall anmälan omgående ske till kreditgivaren, som då spärrar
kortet.
Kontohavaren är betalningsansvarig för alla tankningar som är utförda
med kreditgivarens tankkort som är kopplat till kontohavaren.
Om kortet används av obehörig är kontohavaren emellertid skyldig att
betala de belopp som påförts kontot endast om kontohavaren har:

Lämna ifrån sig kortet till annan.

Genom grov oaktsamhet förlorat kortet.

På annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter
upptäckten anmält förlusten till kreditgivaren.
Sedan kreditgivaren mottagit anmälan om förlust av kortet är
kontohavaren endast om denna förfarit svikligt, ansvarig för sådana
belopp som påförts kontot genom att det använts av obehörig.
Ansvar för personlig kortkod
PIN-kod är personlig och är knuten till kortet.
Kontohavaren förbinder sig att:

Inte avslöja koden för någon,

Inte anteckna koden på kortet eller förvara anteckning om koden
tillsammans med kortet, eller kortets omedelbara närhet,

Göra anteckning om koden endast på sådant sätt att
utomstående inte får anledning att anta att anteckningen avser
personlig kortkod,

Omedelbart efter mottagandet av den personliga koden förstöra
kuvertet och kodlappen.

Omgående göra en anmälan till kreditgivaren vid misstanke om
att någon obehörig fått kännedom om koden till kortet.
Kontohavaren är ansvarig gentemot kreditgivaren för skada som
uppkommer genom försummelse från kontohavarens sida vid
handhavandet av kortet eller den personliga koden.
Om kontohavaren använder fel PIN-kod tre gånger i följd spärras kortet
Spärr av utnyttjande
Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan, utan föregående
uppsägning, spärra kort och kräva att kontohavaren omedelbart
återlämnar kortet, ituklippt om någon av följande anledningar föreligger:

Kontohavaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal
eller i övrigt mot kreditgivaren.

Kreditgivaren finner skälig anledning att anta att kontohavaren
inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot
kreditgivaren.
Om kontohavaren inte återlämnar kort, ituklippt, på uppmaning av
kreditgivaren så äger kreditgivaren rätt att genom rättsliga åtgärder
återtaga kortet. Kostnader som uppkommer till följd av rättsliga åtgärder
påförs kontohavaren.
Betalningsvillkor
Om parterna inte har överenskommit annat ska betalning vara
Kreditgivaren tillhanda senast inom tjugo (20) dagar (Konsument)
respektive trettio (30) dagar (Näringsidkare) efter aktuellt fakturadatum.
Vid försenad betalning har kreditgivaren rätt att av kontohavaren, förutom
räkningsbeloppet, fodra dröjsmålsränta samt ersättning för
betalningspåminnelser, krav- och inkassokostnader. Dröjsmålsräntan är
f.n. riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Avgift för en
betalningspåminnelse är f.n. 60 kronor.
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Villkorsändring
Kreditgivaren äger rätt att vidta ändringar av för kontot gällande avgifter
och räntesatser i den mån som kostnads- och/eller ränteläget ändras
efter underrättelse till kontohavare minst en (1) månad före
ikraftträdandet.
Kreditgivaren äger också rätt att ändra dessa villkor genom underrättelse
till kontohavare minst en (1) månad före ikraftträdandet.
Underrättelse av ändringar skall ske genom information på kreditgivarens
hemsida. Om kontohavaren önskar information på annat sätt skall
kontohavaren kontakta kreditgivarens kundtjänst. Genom att
kontohavaren fortsätter att utnyttja kortet anses kontohavaren ha godkänt
ändringar i villkor och/eller avgifter och räntesatser. Om kontohavaren
inte godkänner ändring får detta avtal sägas upp. Uppsägning ska ske
skriftligen.
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Avtalstid och uppsägning
10.1 Avtalet gäller tillsvidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid.
Uppsägning skall ske skriftligen.
10.2 Om kontohavaren skriftligen säger upp detta avtal eller om avtalet sägs
upp av kreditgivaren, skall kontohavaren omgående sända kortet ituklippt
till kreditgivaren.
10.3 Om kontohavaren försätts i konkurs upphör rätten att använda kortet
omedelbart och kortet makuleras. Efter upphörandet gäller villkoren i
tillämpliga delar så länge skuldsaldo kvarstår på kortet.
10.4 Om kontohavaren avlider upphör rätten att använda kortet omedelbart
och kortet makuleras. Samtliga förpliktelser övertages av dödsboet. Efter
upphörandet gäller villkoren i tillämpliga delar så länge skuldsaldo
kvarstår på kortet.
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Behandling av personuppgifter
11.1 Kreditgivaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas enligt denna punkt.
Personuppgifter som lämnas till kreditgivaren kommer att behandlas för
att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt
lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att
användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och
informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma
att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl kreditgivaren som
koncernföretag samt av kreditgivarens och/eller koncernföretags
samarbetspartners. Kontohavare som motsätter sig att personuppgifterna
behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att
förhindra sådan behandling, meddela kreditgivaren detta.
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och
inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För
uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från
offentliga och privata register.
Kontohavaren har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång om året få
information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för
vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Kontohavaren kan även
begära rättelse av felaktiga uppgifter om kontohavaren.
Begäran om information eller rättelse skall vara egenhändigt
undertecknad och ställas till kreditgivaren.
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Namn- och adressändring
12.1 Kontohavaren skall vid ändring av namn eller adress omgående meddela
kreditgivaren om detta. Om inte så sker har kreditgivaren rätt att debitera
kostnader för adress- eller annan efterforskning samt spärra kortet.
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Överlåtelse
13.1 Kreditgivare äger rätt att överföra detta avtal till ny part på oförändrade
villkor och med samma rättigheter och skyldigheter för denna nya part.
13.2 Kreditgivare äger rätt att överlåta uppkomna fodringar enligt detta avtal
på annan.
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Force Majeure/ansvar
14.1 Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud,
myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk, lockout, blockad,
bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet utanför dennes
kontroll. Förhållandet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller
även om kreditgivaren själv vidtar eller är föremål för sådan konflikt.
14.2 Kreditgivaren svarar inte för fel i kortutrustningen eller förändringar av
stationsnätet eller övriga inköpsinställen.
14.3 Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd om kortautomat läggs ned
eller är ur funktion.
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Gastekniska uppgifter fordonsgas
15.1 Fordonsgas tillhandahålles vid angiven tankstation med ett gastryck på
max 230 bar.
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Behandling av personuppgifter
För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet kan Kraftringen
komma att behöva behandla personuppgifter om Kunden eller Kundens
personal. Information om Kraftringens behandling av personuppgifter och
Kundens rättigheter och skyldigheter i anledning av sådan behandling
framgår av Kraftringens webbplats: www.kraftringen.se/gdpr
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Kontaktuppgifter
Kundservice 020 – 32 61 00
E-postadress för spärrning av kort: sparrakort@kraftringen.se
Postadress: Kraftringen Energi AB, Box 25, 221 00 Lund
Besöksadress: Råbyvägen 37, Lund
Webbplats www.kraftringen.se

