
(Präglingstext = namn, registreringsnummer etc.)
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Beräknat inköpsbelopp per månad

Fakturamodell

Endast
 diesel 0

Kredittid

Mätarställning

1. Samlingsfaktura.*

Vi önskar mätarställning.

Normal kredittid. Förfallodag 
15 dagar efter fakturadatum.
Förlängd kredittid med 15 dagar. 
Förfallodag 30 dagar efter 
fakturadatum. (Ränta utgår enligt 
kontobestämmelserna.)

2. Samlingsfaktura med
separat specifikation per kort.*

Vi försäkrar att i ansökan lämnade uppgifter är korrekta och förbinder oss att följa gällande kontobestämmelser, se www.st1.se/st1-foretagskort,
vilka vi tagit del av. Vi förbinder oss att förvara kort och kod så att inte dessa kan sättas i samband med varandra. 

Ansökan St1 Företagskort
(Var vänlig texta, blanketten scannas.) Dessa fält fylls i av St1

Ansökan nummer

SN P A

Profil

Marknadskod

Beviljad limit

Datum (år-mån-dag)

Signatur

K/R-kod

Kampanj

PR Bensin

Laddning

PR Diesel

TR Bensin TR Diesel

T o m (år-mån-dag)

Signatur

PR E85

TR 85

21
1-

20
14

-0
8

Företagets namn

Postadress

Kontaktperson

Postnummer Postort

Telefonnummer dagtid med riktnummer

Organisationsnummer Registreringsår
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Endast
 drivmedel 1

Drivmedel
 & biltillbehör 2

Alla
 produkter 3

Underskrift av behörig firmatecknare

NamnförtydligandeU
nd

er
sk

rif
t

Ort Datum (år-mån-dag)

Posta: Spara blanketten på din dator, fyll i dina uppgifter och spara igen innan du skriver ut. Skriv under och lägg blanketten i ett kuvert märkt "Svarspost” och skicka det till St1 
Kundservice, Kundnummer 205 665 02, 171 20 Solna, så betalar St1 portot. E-post: Spara blanketten på din dator, skriv ut, fyll i, skriv under, scanna blanketten och bifoga den 
med en e-post till kundservice@st1.se Registreringsbevis som visar behörig firmatecknare skall bifogas om något av följande skett under de senaste 6 månaderna:  ● Företaget 
är nystartat  ● Det har skett    ägarförändringar ● Personändringar i styrelsen.

Alla utställda kort har klart definierade köpbegränsningar. Välj en köpkategori ovan för respektive kort, se nedan vad varje kategori innefattar:
0 Endast diesel. [29]
1 Endast drivmedel (bensin, diesel, E85). [09]
2 Drivmedel och biltillbehör (drivmedel, bilkemiskt, biltvätt, biltillbehör, service/reparationer) och parkering. [41]
3 Alla produkter (drivmedel, bilkemiskt, biltvätt, biltillbehör, service/reparationer, kiosk/butik) och parkering. [00]

St1 Sverige AB
Box 1029, 172 21 Sundbyberg 
Organisationsnummer: 556308-5942
Säte: Sundbyberg, Kundservice tel: 0771-369 369
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*) Avgift tillkommer, se kontobestämmelser.

Fortsätt gärna på separat papper om raderna inte räcker till.

E-postadress

Fyll i önskad präglingstext för respektive kort:               

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Ort Datum (år-mån-dag)
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Kryssa för en köpkategori 
för respektive kort:

Blanketten är datorifyllningsbar. Spara den först på din dator. 
Fyll sedan i dina uppgifter. Spara igen innan du skriver ut den.


