
1. Beviljande av kort
Shell Card - och euroShell-företagskortet (kortet) beviljas av St1 Oy. 
Utifrån en Shell Card - eller euroShell-företagskortansökan (ansökan) 
kan kortet beviljas ett i Finland registrerat företag eller samfund (kund). 
Genom att underteckna ansökan försäkrar kunden att de uppgifter som 
lämnas i ansökan är riktiga och förbinder sig att följa gällande avtals-
villkor och samtycker till att St1 Oy får skaffa erforderliga kreditupplys-
ningar och uppgifter om bankförbindelsen samt övriga uppgifter som är 
nödvändiga för kredit- och kundförhållandet. St1 Oy har rätt att avslå 
en ansökan.

2. Kortets giltighetstid
Avtalet träder i kraft när St1 Oy godkänner ansökan. Som ett tecken på 
godkännandet får kunden ett kort och en pinkod. Kortet är St1 Oy:s egen-
dom, men kunden har rätt att använda kortet så länge kortet används 
enligt gällande avtalsvillkor. Kortets giltighetstid anges på kortet. Kortet 
förnyas automatiskt ifall det använts inom de senaste 12 månaderna 
innan sista giltighetsmånaden. Ifall kunden inte använt kortet under de 
gågna 12 månaderna, har kreditutgivaren rätt att avsluta kundkontot 
omedelbart utan att på förhand meddela kunden. I detta fall har kreditut-
givaren rätt att sätta kundkontot samt korten inför köpförbud. 

3. Kreditlimit
St1 Oy har rätt att ändra den ansökta/avtalade kreditlimiten (Kreditlimit, 
inköp €/månad).

4. Användning av kortet
Kortet berättigar beroende av kortets köpklass till köp på Shells/St1:s ser-
vicestationer och dieselautomater i Finland och i ett fl ertal andra länder i 
Europa samt på övriga försäljningsställen som St1 Oy godkänner. Maximi- 
och minimibeloppet per köp är det belopp som St1 Oy har meddelat de 
olika försäljningsställena. Vid köp med kort ska kunden förete ett giltigt 
kort, på anmodan styrka sin identitet och underteckna inköpsverifi katio-
nen.
Kundens kortnummer och pinkod motsvarar tillsammans en underskrift.
Genom att underteckna inköpsverifi kationen försäkrar kunden att den be-
viljade kreditlimiten inte överskrids och förbinder sig kunden att betala in-
köpen avtalsenligt till St1 Oy. Inköpsverifi kationen ska bevaras för kontroll.

5. Pris (D-kort)
Dieselolja och brännolja säljs till dagens pris och St1 Oy har rätt att 
ändra priset utan föranmälningsplikt. Servicestationens kontantpris på 
dieselolja och brännolja påverkar inte D-kortens dagens pris för diesel 
och brännolja.

6. Använda och förvara kortet/pinkoden samt borttap-
pade kort och missbruk
Endast kunden eller kundens representant ska veta pinkoden. Kunden 
och hans representant förbinder sig att förvara och använda kortet och 
pinkoden omsorgsfullt samt att vidta alla åtgärder som kan anses rimliga 
för att förhindra alla former av missbruk.
Pinkoden ska förvaras och användas så att ingen utomstående har möj-
lighet att få reda på den eller kan koppla samman den med kortet. 
Pinkoden får inte förvaras tillsammans med kortet.
Kunden och hans representant är skyldiga att regelbundet enligt de rådan-
de förhållandena kontrollera att kortet och pinkoden fi nns i behåll och att 
ingen utomstående har fått kännedom om pinkoden. För undvikande av 
missbruk är kortinnehavaren skyldig att på begäran styrka sin identitet 
när inköp görs med kortet. Kunden är skyldig att meddela St1 Oy omedel-
bart om alla ändringar som påverkar avtalet mellan St1 Oy och kunden. 
Om kortet/pinkoden förkommer/yppas för en utomstående eller kunden 
misstänker att detta har skett, är kunden skyldig att omedelbart meddela 
St1 Oy:s huvudkontor (tfn +358 20 443 2074, tjänsten har öppet dyg-
net runt alla dagar).
Kunden som har undertecknat avtalet ansvarar alltid till fullt belopp för 
alla ekonomiska följder på grund av att kortet och/eller pinkoden even-
tuellt har missbrukats. Kundens ansvar som avses i denna punkt gäller 
oberoende av om det är kunden eller hans representant som har uppträtt 
vårdslöst i en situation som har lett till missbruk.
Kundens ansvar som avses ovan upphör när St1 Oy har tagit emot 
det meddelande som avses ovan. Om kunden eller hans repre-
sentant har uppträtt vårdslöst i en situation som har lett till miss-
bruk av kortet och/eller pinkoden, upphör kundens ansvar först ef-
ter kundens anmälan, när makuleringen av kortet har registrerats 
i St1 Oy:s system.
St1 Oy betalar upphittaren av ett borttappat kort ett arvode enligt den 
gällande prislistan för tjänster, som debiteras kunden.

7. Fakturering
Fakturering sker minst en gång i veckan (kort för yrkestrafi ken) och en 
gång i månaden (företagskort). Betalningarna är giltiga endast om de 
betalats in på det bankkonto som St1 Oy har meddelat. Kunden ska kon-
trollera fakturan genom att jämföra den med sina inköpsverifi kationer.
Anmärkningar mot fakturan ska göras inom skälig tid, normalt sju (7) 
dagar efter att fakturan har tagits emot.
Anmärkningar mot kvaliteten på produkten eller servicen samt övriga 
omständigheter som förknippas med inköpet ska riktas till det försälj-
ningsställe där produkten eller servicen har köpts. St1 Oy kan i sam-
band med faktureringen kräva konto- och serviceavgifter enligt ikraft-
varande prislista.

8. Pinkod
Om kunden har fl era Shell Card - eller euroShell-kort, ska varje kort ha 
en separat pinkod för undvikande av missbruk.

9. Följderna av ett väsentligt avtalsbrott
Användning av kortet är förbjuden om betalningen är försenad, om kun-
den har överskridit den beviljade kreditlimiten eller kunden annars har 
handlat i strid mot avtalet. St1 Oy har då rätt att utfärda köpförbud för 
kortet. Dessutom har St1 Oy rätt att utfärda köpförbud för kortet på 
grund av annan betalningsstörning som kunden gjort sig skyldig till. Ifall 
försök till inköp görs med ett kort som har köpförbud, har försäljnings-
stället rätt att på krav från St1 Oy ta kortet i beslag.
Vid dröjsmål med betalning debiterar St1 Oy ränta enligt räntelagen 
från fakturans förfallodag till betalningsdagen samt skäliga indrivnings-
kostnader. St1 Oy har rätt att överlåta en obetald fordran för indrivning 
till tredje part.
Om betalningen är minst en månad försenad och ännu inte har erlagts 
eller kunden annars väsentligt bryter mot avtalsvillkoren, har St1 Oy rätt 
att häva avtalet med omedelbar verkan.

10. Kontaktuppgifter
Ändring av fakturerings- eller postadress samt ändring av andra kon-
taktupgifter skall omgående göras skriftligen till St1 Oy. Meddelanden 
som St1 Oy skickat till kunden anses ha kommit till kundens kännedom 
när de skriftligen har skickats till den adress som anges i denna ansökan 
eller till den nya adress som kunden har meddelat.

11. Oöverstigligt hinder
St1 Oy svarar inte för störning eller skada som eventuellt orsakats av 
oöverstigligt hinder eller motsvarande.

12. Shell Card Online
Kunden ansvarar själv över att säkert förvara användarnamnet samt lö-
senordet som skapats i Shell Card Online, samt över de med användar-
kontot gjorda förändringar i Shell Card Online i sin helhet, medräknat 
sanktionerna som kan komma att följa efter förändringarna.

13. Rätt till ändringar
St1 Oy har rätt att ändra villkoren i detta avtal utan samtycke av konto-
innehavaren.  Om sådana ändringar meddelas exempelvis i samband 
med fakturan eller via annan kommunikation. En fortsatt användning av 
bränslekortet anses visa att kontoinnehavaren har godkänt de ändrade 
avtalsvillkoren. St1 Oy meddelar inte separat om ändringar i rabatter 
och andra förmåner i anslutning till inköp för de försäljningsställen som 
hör till systemet.

14. Uppsägning av avtal
Kunden har rätt att säga upp avtalet skriftligen med omedelbar verkan. 
St1 Oy har rätt att säga upp avtalet skriftligen med en (1) månads upp-
sägningstid.
När uppsägning har skett ska den resterande delen av skulden betalas 
enligt de gällande avtalsvillkoren. När avtalet har hävts eller upphört på 
grund av uppsägning upphör rätten att använda kortet och kunden ska 
returnera kortet klippt i två delar till St1 Oy.

15. Behandling av personuppgifter
Kreditutgivaren i egenskap av registeransvarig behandlar i enlighet 
med gällande dataskyddsreglering personuppgifter om konto- och 
kortinnehavare, som ovan nämnda eller övriga aktörer har tillhanda-
hållit kreditutgivaren, i syfte att fullfölja sina avtalsenliga skyldigheter 
och omsörja faktureringen antingen själv eller med hjälp av en tjäns-
televerantör (i vilket fall kreditutgivaren kan överföra personuppgifter 
i tillräcklig utsträckning till tjänsteleverantören, som behandlar person-
uppgifterna för kreditutgivarens räkning). Konto- och kortinnehavarens 
personuppgifter kan även användas för lagstadgade syften, såsom 
utredningar över fi nansiering av penningtvätt och terrorism. Om för-
utsättningarna i gällande dataskyddsreglering fylls kan kreditutgiva-
ren behandla personuppgifter i syfte att marknadsföra produkter eller 
tjänster, som vid tidpunkten ingår i det sortiment som erbjuds av de 
företag som erbjuder Shell Card eller euroShellkort samt deras sam-
arbetspartners. 
Om personuppgifterna är felaktiga ombedes kontoinnehavaren utan 
dröjsmål skriftligen kontakta kundtjänstcentralen, dataprivacy@st1.fi .
Om konto- eller kortinnehavaren vill använda sig av sina rättigheter 
enligt gällande dataskyddsreglering, såsom att få information om sina 
personuppgifter, göra ändringar i sina personuppgifter, motsätta sig 
behandling av personuppgifter t.ex. i marknadsföringssyfte eller be 
om att personuppgifter skall avlägsnas, ombedes konto- eller kortinne-
havaren skriftligen kontakta kundtjänstcentralen, dataprivacy@st1.fi . 
Ytterligare information om hur kreditutgivaren behandlar personupp-
gifter samt om konto- och kortinnehavarens rättigheter i stöd av gäl-
lande dataskyddsreglering fi nns att få ur kreditutgivarens dataskydds-
beskrivning på adressen www.st1.fi /tietosuoja.

16. Övriga villkor
St1 Oy har rätt att fritt överföra detta avtal jämte alla dess rättigheter och 
skyldigheter (inklusive uppkomna fordringar) på tredje part utan att höra 
kunden. Meningsskiljaktigheter gällande detta avtal avgörs antingen i 
underrätten på kundens hemort eller i Helsingfors tingsrätt. 

AVTALSVILLKOR FÖR SHELL CARD- OCH EUROSHELL-KORTET från och med 9/2018
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