
1. Allmänt

St1 Cashkort utfärdas av St1 Sverige AB (”St1”), org. nr 556308-5942. 

Cashkortet gäller för inköp av drivmedel vid utvalda Shell- och 

samtliga St1-profilerade stationer i Sverige. Uppdaterad informa-

tion om vilka stationer och anslutna butiker som tillhandahåller 

Cashkortet samt vid var tid godkänner Cashkortet såsom betal-

ningsmedel finns på www.st1.se. Cashkortet kan även beställas 

och laddas via www.st1.se.

2. St1 Cashkort

Kund erhåller en för Cashkortet tillhörig kod (pinkod) samt dessa 

allmänna villkor vid mottagandet av Cashkortet. Kunden är  

införstådd med att insatta medel på Cashkortet inte är åter- 

betalningspliktiga, att Cashkortet inte utgör ett betalkort och  

att saldot på Cashkortet inte ger rätt till någon ränta.

3. St1 Cashkort Online

St1 Cashkort Online är ett webbaserat administrationsverktyg 

som kunden kan använda för beställning och laddning av Cash-

kort samt för kontroll av saldo- och transaktionsuppgifter. Vid 

beställning av Cashkort via www.st1.se måste kundens namn och 

adressuppgifter anges. Kunden anses ha lämnat sitt samtycke  

till St1 för behandling av kundens personuppgifter genom att  

inmata densamma. De inmatade uppgifterna sparas ej utan  

raderas automatiskt i samband med att beställt Cashkort skickas 

till den av kunden angivna adressen.

4. Saldo

Saldot är det penningvärde som Cashkortet vid var tid innehåller. 

Genom att logga in på www.st1.se har kunden möjlighet att  

ladda saldot samt kontrollera de insättningar och köp som  

verkställts med Cashkortet. Om Cashkortet laddas på station 

anges saldot på kassakvittot. Kunden anses ha godkänt gällande 

allmänna villkor i samband med att kunden beställer Cashkortet 

via www.st1.se alternativt laddar Cashkortet med ett belopp. Vid 

köp kommer återstående saldo att anges på kvittot. Kunden kan 

även erhålla saldobesked via www.st1.se och anslutna stationers 

kassaterminal. Det vid var tid gällande maximala saldot är 2 000 

kr. Minsta möjliga belopp för laddning och påfyllning är 50 kr. 

Cashkortet har inget kontant inlösenvärde och kan inte bytas 

mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas eller återläm-

nas. Det är inte möjligt att sammanföra värdet på ett Cashkort 

med ett annat Cashkort.

5. Cashkortets användning

Betalning med Cashkortet kan endast ske i kombination med 

pinkod och är begränsat till köp motsvarande maximalt det 

saldo som Cashkortet vid var tid uppbär. Kunden kan när som 

helst ladda ytterligare saldo till Cashkortet, vilket sker vid  

anslutna butiker eller via www.st1.se.

6. Förlust av Cashkort eller pinkod

St1 ersätter inte kund för outnyttjat saldo på Cashkortet vid 

kunds förlust (oaktat skäl) av Cashkort eller pinkod.

7. Obehöriga köp

Cashkortet är inte utställt till viss person och kan därför använ-

das av vem som helst som kommer i besittning av Cashkortet 

med tillhörande pinkod. Kunden är med anledning härav inför-

stådd med att kunden själv ansvarar för att Cashkortet förvaras 

säkert, att pinkoden skyddas och ej avslöjas för annan, samt att 

kunden inte äger rätt till någon form av ersättning från St1 om 

Cashkortet obehörigen används av annan. Kunden är även inför-

stådd med att innehavaren av Cashkortet kan logga in på  

www.st1.se och att obehörig därigenom komma i åtkomst till 

information om Cashkortets saldo och transaktionsuppgifter.

8. Giltighetstid m.m.

Cashkortets giltighetstid gäller tills vidare och upphör per auto-

matik, oavsett om Cashkortet uppbär saldo eller ej, om Cash-

kortet varit inaktivt under en sammanhängande period om 24 

månader. Kund äger härvid ingen rätt till återbetalning av det 

saldo som kvarstod outnyttjat på Cashkortet.

9. Reklamation

Om kunden anser att betaltransaktion vid laddning av Cashkort 

via www.st1.se utförts på felaktigt sätt skall kunden reklamera 

detta till kortutgivande bank för kundens betalkort. Reklamation 

av vara eller tjänst som betalats med Cashkortet ska i första 

hand reklameras mot försäljningsstället.

10. Ändrade villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess St1 publicerar en ändrad 

version på www.st1.se. Kund anses godkänt de ändrade villkoren 

genom att använda Cashkortet efter villkorsändringsdagen.

11. Befrielsegrunder

St1 garanterar inte att inköp alltid kan ske hos anslutna försälj-

ningsställen. St1 ersätter således inte eventuella merkostnader 

som kan uppkomma om Kortinnehavaren inte kunnat göra inköp 

med Cashkortet. St1 ansvarar ej för olägenhet eller skada som 

åsamkas Kortinnehavaren till följd av att Cashkortet ej kan an-

vändas på grund av tekniska fel. St1 är inte ansvarig för skada 

som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 

lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför St1:s 

kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och boj-

kott gäller även om St1 själv är föremål för eller vidtar sådan 

konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte 

ersättas om St1 förfarit med normal aktsamhet. St1 ansvarar för 

indirekta skador endast om och i den omfattning som föreskrivs 

i tvingande lagstiftning. Föreligger hinder för St1 att verkställa 

betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständig- 

heter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret  

har upphört.

12. Överlåtelse

Kunden medger att St1 äger rätt att överlåta samtliga rättigheter 

och skyldigheter gentemot kunden till annan part utan att i för-

väg inhämta kundens godkännande.

13. Ångerrätt

Vid beställning av ett oladdat Cashkort via www.st1.se äger kun-

den rätt att utöva ångerrätt inom 14 dagar från det att kunden 

mottagit orderbekräftelsen från St1. Om ångerrätt utnyttjas skall 

kunden bekosta returnering av Cashkortet till St1.

14. Tvister m.m.

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor. Tvister prövas 

av allmän domstol. Kund kan även vända sig till Allmänna rekla-

mationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även 

Bank- och finansbyrå lämnar avgiftsfri vägledning.

Cashkortet handläggs av St1 Sverige AB, Löfströms allé 5, Box 

1029, 172 21 Sundbyberg, kundservice@st1.se, tfn 0771–369 369. 

www.st1.se
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