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BETALTKORTSAVTAL OCH VILLKOR
1.

UTFÄRDANDE AV KORT
Betalkortsavtalet avseende Gasum ABs (”Säljarens”) betalkort GasCard (”Kortet”) ingås mellan Säljaren och
Köparen i enlighet med stycke 2 i detta Avtal. Kortet utfärdas av Säljaren för användning av Köparen på
Säljarens tankstationer i Sverige, Finland och Norge.
Genom att underteckna ansökan bekräftar Kunden att informationen i ansökan är korrekt, förbinder sig att följa
villkoren i den aktuella versionen av Betalkortsavtalet samt samtycker till att Säljaren kan erhålla nödvändiga
uppgifter genom kreditupplysning samt inhämtning av övriga uppgifter som är nödvändiga för att bedöma
Köparens kreditvärdighet. Säljaren har rätt att avslå Kundens ansökan för Kortet, utan att ge några skäl för
avslaget.

2.

KORTETS GILTIGHETTID OCH ANSVAR FÖR INKÖP MED KORTET
Betalkortsavtalet träder i kraft när Säljaren har skickat Kortet samt personlig kod (PIN) till Kunden. Säljaren
ska leverera kortet till Kunden per post med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls av Kunden. Kortet
är giltigt tills vidare. Säljaren ska ha rätt att begränsa Kortets giltighetstid och ersätta det med ett nytt.
Kortet utgör Säljarens egendom, men Kunden har rätt att använda Kortet så länge Kortet används i enlighet
med villkoren i detta avtal. Kunden ansvarar för alla Kort som utfärdas till Kunden. Kunden är skyldig att
förstöra gamla Kort på lämpligt sätt omedelbart efter Betalkortsavtalet upphörande eller efter att ha fått ett
nytt Kort.
Kunden är ansvarig för alla inköp som görs med hjälp av Kortet/en som utfärdats till Kunden, oavsett vem
Kortet använts av. Kortet måste bevaras säkert och åtskilt från den tillhörande PIN-koden. Om kortet går
förlorat, måste Kunden omedelbart anmäla detta genom att ringa Säljarens kundservice på +46 202 020 00.
Kundens ansvar för obehörig användning av Kortet ska upphöra när Säljarens kundservice har bekräftat
anmälan om förlust och fått de uppgifter som krävs för att identifiera Kortet.

3.

KORTANVÄNDNING
Kortet kan endast användas som betalningsinstrument på Säljarens tankstationer, om inte annat meddelas
särskilt av Säljaren. Säljaren kan inte garantera Kortets användbarhet och funktion. Kortet får endast användas
för att betala för inköp av fordonsgas. Användning av Kortet och PIN-koden innebär godkännande av köpet.
Säljaren ska ha rätt att förhindra användningen av Kortet om:
I.
II.
III.

4.

säkerheten avseende användningen av Kortet har äventyrats
det finns anledning att misstänka att Kortet används på otillåtet eller bedrägligt sätt; eller
risken för att Kunden inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser enligt Säljarens bedömning har ökat.

PRIS
Priset på fordonsgas som köpts på Säljarens tankstation ska vara det pris som bestäms av Säljaren vid aktuell
tidpunkt, om inte någonting annat skriftligen avtalats mellan Säljaren och Kunden. Säljaren har ensidig rätt att
ändra försäljningspriset på fordonsgas utan föregående meddelande.

5.

BETALINGSVILLKOR, FAKTURA OCH BETALNINGSFÖRSENING
Om inget annat är avtalat, ska Säljaren fakturera Kunden för de inköp som gjorts med hjälp av Kortet/en två
gånger i månaden. Faktureringsperioderna för varje kalendermånad består av de 15 första dagarna i
kalendermånaden och därefter av de återstående efterföljande dagarna i den aktuella kalendermånaden.
Betalningstiden ska vara 14 dagar från att fakturan skickades. Kunden är skyldig att betala dröjsmålsränta i
enlighet med räntelagen från och med förfallodagen för fakturan.
Säljaren har rätt att överlåta obetalda skulder till inkassoföretag. Eventuella förfrågningar eller klagomål
avseende fakturor måste göras inom rimlig tid, i regel sju (7) dagar efter fakturans ankomst. Säljaren ska ha
rätt att registrera en betalningsanmärkning i kreditdatabasen om betalning dröjer mer än 60 dagar.
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Fakturering görs via e-faktura eller annan av Säljaren tillhandahållen betalningslösning. E-fakturering ska träda
i kraft när överföringsinformation har meddelats till Säljaren. Kunden är skyldig att meddela Säljaren via e-post
om eventuella ändringar av överföringsuppgifter eller faktureringsuppgifter 14 dagar innan en ändring träder i
kraft. Säljaren är inte ansvarig för överföring av information mellan faktureringsoperatören och Kunden, eller
för eventuella skador som orsakats av problem som uppstår denna relation.
Om Kunden önskar erhålla pappersfakturor ska Säljaren på Kundens begäran sända pappersfakturor till
faktureringsadressen angiven av Kunden.
6.

KONSEKVENSER AV VÄSENTLIGA AVTALSBROTT
Säljaren kan häva Betalkortsavtalet med omedelbar verkan och stoppa användningen av Kortet för betalningar
om Kunden väsentligt har åsidosatt Betalkortsavtalet, om en betalning har varit försenad under en period som
överstiger 30 dagar eller om Kunden har inlett rekonstruktion eller är föremål för annat obeståndsförfarande,
eller om någon annan väsentlig information eller omständighet som är ett villkor enligt Betalkortsavtalet har
förändrats på ett sådant sätt att Kunden enligt Säljarens rimliga bedömning inte längre kan bedömas komma
uppfylla sina avtals- och betalningsförpliktelser. Säljaren ska också ha rätt att stoppa användningen av Kortet
för betalningar på grund av Kundens underlåtenhet att uppfylla andra betalningsskyldigheter än sådana som
hänför sig till Betalkortsavtalet.

7.

UPPSÄGNING
Betalkortsavtalet ska vara giltigt tills det sägs upp av någon av Parterna. Kunden kan säga upp
Betalkortsavtalet med omedelbar verkan. Säljaren har rätt att säga upp Betalkortsavtalet skriftligen med en (1)
månads uppsägningstid. Vid uppsägning ska eventuella utstående belopp betalas i enlighet med gällande
avtalsvillkor. Vid hävning av Betalkortsavtalet med omedelbar verkan eller vid uppsägning enligt
uppsägningstid, ska rätten att använda Kortet upphöra och Kunden ska ansvara för att Kortet förstörs. Kunden
är ansvarig för användningen av Kortet i enlighet med avtalsvillkoren tills det att Kortet återlämnats till
Säljaren.

8.

ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Säljaren har rätt att överlåta Betalkortsavtalet, med alla dess rättigheter och skyldigheter, till tredje part utan
att rådfråga Kunden. Kunden har inte rätt att överföra eller tilldela detta kortavtal utan föregående skriftligt
medgivande från Säljaren.

9.

ÖVRIGA VILLKOR
Kunden förbinder sig att följa gällande säkerhetsbestämmelser, lagstiftning och riktlinjerna för gashantering,
dess användning, utrustning och apparatur.
Säljaren har rätt att avbryta försäljningen av fordonsgas och användningen av Kortet på grund av en force
majeure-händelse. Med force majeure avses händelser utanför Partens kontroll som inte rimligen kunde
beaktas i förväg och som under dess existens eller därefter hindrar eller väsentligt hindrar utförandet av de
avtalsförpliktelser som ska följas vid handel med gas, och där sådant hinder inte rimligen kan förebyggas eller
undanröjas. Force majeure-händelser inkluderar, men begränsas inte till, tekniskt fel eller fel i utrustning eller
apparatur, brand, explosion, pandemi, översvämning, jordbävning, myndighetsorder, krig eller mobilisering,
oförutsedd storskalig militär inkallelse, förverkande, importförbud, force majeure hos gasleverantör,
valutarestriktioner, begränsningar i tillgång till el, allmän brist på råvaror eller leveranser, strejk, arbetskonflikt
eller andra omständigheter utanför Parternas kontroll. En force majeure-händelse skjuter upp uppfyllandet av
avtalsförpliktelser vid handel under perioden för händelsens existens eller för den period som är nödvändig för
att undanröja händelsens följder. Säljaren är inte ansvarig för förlust eller skada som uppstår vid en force
majeure-händelse.
Meddelanden som ges av Säljaren till Kunden ska anses ha levererats till Kunden när den skriftligen skickats till
den adress som anges i Betalkortsavtalet, eller till en ändrad adress som anmälts av Kunden. Säljaren ska ha
rätt att ta ut de kostnader som uppstår på grund av skriftliga uttalanden som utarbetats på Kundens begäran.

10. TVISTER
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Detta kortavtal regleras av lagarna i Säljarens etableringsland utan hänsyn till dess principer och regler om
lagkonflikter, men uttryckligen utesluter följande om det är tillämpligt; FN: s konvention om avtal om
internationell försäljning av varor, lagen om försäljning av varor (1990: 931), den finska lagen om försäljning
av varor (355/1987) och den norska lagen om försäljning av varor (LOV-1988-05- 13-27).
Parterna ska försöka lösa alla tvister som rör detta kortavtal genom förhandlingar. Om parterna inte löser
tvisterna genom förhandlingar, ska tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband
med detta avtal eller överträdelse, upphörande eller ogiltighet därav slutgiltigt avgöras genom skiljedom i
enlighet med reglerna för skiljedom. Skiljedomstolen ska bestå av en enda skiljeman. Skiljedomsplatsen ska
vara huvudstaden i Säljarens etableringsland. Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska

