Ansökan om tankkort för biogas
Denna blankett fyller du i när du vill ansöka om tankkort för biogas. Med ditt kort kan du tanka på vår tankstation som
ligger vid korsningen Siktargatan/Kungsängsgatan.

Sökande:

Företagsnamn/Namn på person (fullständigt juridiskt
namn):

Organisationsnummer/personnummer (10 siffror):

Leveransadress för kort (om annan än fakturaadress):

Postnummer: Postort:

E-post:

Mobiltelefon:

Fakturaadress:

Kontaktperson:

Postnummer: Postort:

Telefon (inklusive riktnummer):

Eventuell märkning av fakturan, till exempel kostnadsställe eller referensnummer:

Eventuell märkning/identitet kopplat till kortet, till exempel registreringsnummer*:

* Märkningen/identiteten kommer att synas på fakturan för respektive kort.

Önskad pinkod (4 siffror):

Jag/Vi försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och är medveten om att ansökan kreditprövas. Jag/Vi har tagit del av kontovillkoren vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa.
Jag/Vi samtycker till den behandling av personuppgifter som framgår av kontovillkoren.
De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar
dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter.
Blanketten är redigerbar och kan fyllas i direkt på datorn. Om du skriver för hand på utskrift, texta gärna!

Ort:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Skickas till:			
			
Kontaktuppgifter:
Uppsala Vatten och Avfall AB					 Tel: 018-727 94 00
Kundtjänst							
Fax: 018-727 94 10
Box 1444							
E-post: kundtjanst@uppsalavatten.se
751 44 Uppsala

Tankkort från Uppsala Vatten och Avfall AB
Kontokortsbestämmelser – företag/privatkunder
1. Parter

Kreditgivare: Uppsala Vatten och Avfall AB.
Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats tankkort.

2. Ansökan

Ansökan om kort görs hos Uppsala Vatten och Avfall AB. Innan
kortet beviljas förbehåller sig Uppsala Vatten rätten att verkställa
sedvanlig kreditprövning.
Kontohavaren är betalningsansvarig för de köp, räntor och avgifter
som debiteras kontot.

3. Inköpsställen

Uppsala Vattens tankkort gäller för inköp av fordonsgas från vid
Uppsala Vattens tankstation.

4. Extrakort

Kontohavaren kan efter ansökan hos Uppsala Vatten erhålla ett
eller flera extrakort vilka kopplas till kontohavarens konto.

5. Kontokortsköp

Kontohavaren är betalningsansvarig för alla med kortet gjorda köp.
De belopp och kvantiteter som registreras vid inköp gjorda med
kort och kod debiteras kontohavaren utan att denne skriftligen
kvitterat mottagen fordonsgas. Användande av Uppsala Vattens
kort i förening med koden anses som erkännande av uttagen
fordonsgas och bildar underlag för fakturering.
Kortet byts ut vid begäran. Kortet är Uppsala Vattens egendom
och skall då kortet avslutats eller kontohavaren avlider samt vid
anfordran, genast återlämnas till Uppsala Vatten.

6. Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering sker första veckan i ny månad. Fakturan innehåller
alla inkomna transaktioner från föregående period vid
faktureringstillfället. Betalning ska vara Uppsala Vatten tillhanda
senast på fakturan angiven förfallodag. Vid försenad betalning äger
Uppsala Vatten rätt att debitera dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är
för närvarande 2 % per månad.

7. Bristande betalning eller överskridande av
kreditgräns

Fullgör inte kontohavaren i behörig ordning sina skyldigheter enligt
dessa bestämmelser äger Uppsala Vatten rätt att utan föregående
uppsägning spärra kortet, varvid hela skulden omedelbart förfaller
till betalning. Vid bristande betalning äger Uppsala Vatten rätt att
uttaga vid varje tidpunkt lagstadgade påminnelse- och kravavgifter.
Om faktura går till inkasso spärras kortet/n. Betalas fakturan
öppnas kortet/korten. Om ytterligare en faktura går till inkasso
medges inget nytt kort.

8. Ändrade villkor

Uppsala Vatten får i den mån som allmänna kostnads- och/eller
ränteläget ändras vidta ändringar av för kontot gällande avgifter
och räntesatser. Uppsala Vatten får även, efter att kontohavaren
aviserats därom via till exempel faktura eller brev, vidta ändringar
av övriga för kontot gällande villkor. Genom att fortsätta att utnyttja
kontokortet anses kontohavaren ha godkänt sådana villkor och
avgifter.

9. Förvaring av kontokort och pinkod

Kontokortet är en värdehandling och skall förvaras på samma
betryggande sätt som gäller för tillexempel pengar och checkar.
Kontohavaren skall således till exempel:
- Se till att genast till Uppsala Vatten anmäla förlust av kontokort.
- Förvara kontokortet på ett betryggande sätt så att risk ej
uppkommer att kontokortet utnyttjas obehörigt.
- Förvara den personliga koden säkert eller förstör den helt så
att samband mellan kontokort och kod inte kommer obehöriga till
känna. Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga inköp som
görs med kontokortet i kombination med angivande av koden och
för övriga köp fram till den tidpunkt Uppsala Vatten erhållit anmälan
om förlust av kontokortet.
Förlust av kontokort skall omedelbart anmälas till Uppsala Vatten,
telefon 018-727 94 00 (dagtid).
Förlust av kontokort skall vid misstanke om att obehöriga kan
komma att utnyttja kontokortet polisanmälas och kopia på anmälan
insändas till Uppsala Vatten.

10. Namn eller adressändring

Vid namn- eller adressändring skall kontohavaren genast skriftligen
underrätta Uppsala Vatten om detta.

11. Överlåtelse

Uppsala Vatten äger rätt att fritt överlåta sina rättigheter (inklusive
uppkomna fordringar) och skyldigheter enligt detta avtal.

12.Force Majeure

Uppsala Vatten skall inte vara ansvarig för skada som beror på
lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller
lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet.
Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Uppsala
Vatten själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Skada som kan uppkomma i andra fall skall ersättas av Uppsala
Vatten endast i den mån skada orsakats av att Uppsala Vatten varit
oaktsam. Uppsala Vatten ansvarar inte för fel på kortutrustningen.
Uppsala Vatten ansvarar inte för indirekta skador.

13. Giltighet

Avtalet upphör omedelbart att gälla efter det att kontohavaren eller
Uppsala Vatten sagt upp detsamma. Skulle felaktiga upplysningar
om kontohavaren ha lämnats eller de faktiska förhållandena vid
kreditbedömningen senare ha ändrats får Uppsala Vatten med
omedelbar verkan säga upp kontoavtalet eller sänka kreditgränsen.
Uppsala Vatten äger rätt att i samband och vid utebliven betalning
spärra kontokortet.

14. Personuppgifter

Kontohavaren är införstådd med och samtycker till Uppsala
Vattens behandling av personuppgifter, inklusive person-/
organisationsnummer. Uppgifterna kommer att användas för
administration och underlag för debitering. Du har rätt att på skriftlig
begäran få information om, och rättelse av, uppgifterna.

