
För tankande människor.

Kort om St1:

• Alltid lågt pris

• 200 automatstationer från Trelleborg  
  till Haparanda.

• Bensin, diesel och E85 på alla stationer.

• Tanka med kort och kod som vanligt.

• Säkrare tankning med moderna 
  betalterminaler.

• Norsk Hydro, Uno-X och 40 JET-
  stationer bildar St1.

Läs mer om oss på www.st1.se
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Viktig information:

Nu blir Norsk Hydro 
och Uno-X 

Sveriges modernaste 
automatkedja.
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Kort om St1:

 Alltid lågt pris.

 272 automatstationer från Ystad till
    Haparanda.

 Bensin, diesel och E85.

 Tanka med kort och kod som vanligt.

 Kortet gäller även på alla Shellstationer i  
    Sverige. Totalt över 500 tankbara ställen.

    Har du frågor?
    Besök oss på www.st1.se
    Ring kundservice 0771–369 369
    e-post: kundservice@st1.se
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Bra att 
veta om 
ditt konto-
utdrag!
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Så här läser du 
ditt kontoutdrag.

.

INBETALNING / GIRERING CK

Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Till PlusGirokonto
Avgift Kassastämpel

Kod 1

Eget kontonr vid girering

Meddelanden till betalningsmottagaren kan 

inte lämnas på denna blankett

Svenska kronor öre

Org.nr 556308-5942  Företaget har F-skattesedel   Momsreg.nr. SE556308594201   www.st1.se

Kontoutdrag
Kundservice

Kundservice fax

Kortspärr efter kontorstid

Plusgiro
Bankgiro

Sida 1(1)

Datum
Fakturaperiod t.o.m

Fakturanummer
Kontonummer 1001001234

08-667 98 56
020-46 17 70

0771-369 369

490 71 02-0
5182-9141

Sven Svensson
Ågatan 107
737 00 FAGERSTA

Om betalning sker på annat sätt än

med inbetalningskortet ange:

OCR-referens 2100100123435

Fakturautställare:
St1 Sverige AB
Box 1029
172 21 Sundbyberg

1060771712-10-10
12-10-10

44767928

St1 – kort/Nordea Finans Sverige AB (publ)

Kontonummer:

Fakturanummer:
1001613936

490 71 02-0

44767928
Guoliang Wang

Aspedalsvägen 7

417 29  GÖTEBORG

 !!!!!!!!!!!!!"#$$#+#')'+'&! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!()$*#$"$! #+ 

Datum Inköpsställe Varuslag
Nota-nr Kvantitet

Momssats
Belopp

Inbetalningar Månadens inköp Aviavgift Månadens
  ränta

Övrigt enligt
     ovan

Kreditgräns Lägsta belopp vid 
   delbetalning

Oss tillhanda Du har rätt till betalningsfri månad. Utnyttjar du denna 

möjlighet påföres ränta och aviavgift enligt kontovillkoren.1 651,95 1 651,95 1 068,25 0,00 0,00 0,00 1 068,25

8 000 150,00 12-10-29

Belopp vid betalning av hela 

summan

Din skuld på förra 
kontoutdraget

Vår fordran enligt detta kontoutdrag har överlåtits till Nordea Finans Sverige AB (publ) till vilket företag betalning skall ske genom insättning på nedanstående konto.

I månadens transaktioner ingår skatter med 618,47 kr. Brytdatum för nästa fakturering 2012-11-12

Kortnr: 123456789987654321 SVEN SVENSSON

Information till dig som kortkund.I det här fältet meddelar vi dig nyheter om ditt kort och konto. 

Ta gärna för vana att titta här för att se om vi har något nytt att berätta.

0818           St1 Kvillebäck, Gbg                           95 OKT                                    25,00%            5867                 34,51                    506,61

0827           St1 Kvillebäck, Gbg                           95 OKT                                    25,00%            7331                 37,14                    539,64

1002           Parkering                                            PARKERING                           25,00%            7309465             1,00                      22,00

                  Summa kort:                       1 068,25

                  Beräkningsunderlag för moms enl. EU-regler: 854,60 (25,00%)

                  Moms ingår med 213,65
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Adressfält.

I det här textfältet kan du läsa olika meddelanden från oss.

Här är en specificering av alla transaktioner under perioden. Om det finns flera kort 
på samma konto, kommer inköpen att specificeras under respektive kortnummer.

Här ser du saldot på ditt förra kontoutdrag. Hade du ett utestående saldo att 
betala så står det beloppet här. 

Här ser du de inbetalningar som inkommit till oss under perioden.

Här står det totala beloppet att betala efter köp, inbetalningar samt eventuella 
räntor och avgifter. 

Om du betalar via autogiro så ser du det belopp som kommer att dras från ditt 
konto här.

Här ser du den kreditgräns som beviljats på ditt konto. Krediten bör täcka minst 
två månaders inköp.

Om du väljer att delbetala ser du det lägsta beloppet att betala här. Ränta och 
aviavgift tillkommer (se kontovillkoren).

Här ser du förfallodagen, då betalningen ska vara St1 tillhanda.

Om du har möjlighet att utnyttja betalningsfri månad står det angivet här. Ränta 
och aviavgift tillkommer.

Här är ditt kontonummer som du ska uppge om du kontaktar St1 Kundservice, 
antingen via e-post kundservice@st1.se eller telefon 0771-369 369.

Här ser du totalsumman för månadens inköp på kontot.

Har du delbetalat eller utnyttjat betalningsfri månad så visas aviavgiften här.

Här ser du ränta vid ev. delbetalning eller då du utnyttjat betalningsfri månad.

Här ser du brytdatum för nästa fakturering. Inköp och transaktioner efter detta 
datum kommer på nästa kontoutdrag.

På baksidan av kontoutdraget finns en portofri talong där du
enkelt kan beställa extrakort eller en påminnelse om din 
befintliga pin-kod. 

Om du vill betala din räkning med autogiro, besök vår hemsida 
www.st1.se där det finns en anmälan för autogiro att skriva ut 
och fylla i. 

Vill du ha ditt kontoutdrag som elektronisk faktura anmäler du 
det hos din internetbank.
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Varje månad som du tankat, eller när det förekommit någon 
transaktion på ditt konto, får du ett kontoutdrag som ger 
dig en bra översikt över dina köp och transaktioner. 

Kontoutdraget får du normalt runt den 18–20:e i månaden 
och det förfaller till betalning strax före månadsskiftet. 
Här får du en översikt på kontoutdraget och dess 
fält/avdelningar.

Innehåll:
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