Ansökan Circle K Företagskort
Circle K Företagskort
Kortet är avgiftsfritt och gäller på 1 600 stationer i Skandinavien,
varav 700 i Sverige. Fördelen med Circle K Företagskort är att du
kan välja kort efter hur du vill använda det. Kortinnehavaren kan
ha begränsade inköpsrättigheter eller välj ett kort där man kan
handla allt som behövs på resande fot, även parkeringsavgifter.
Du har möjlighet att byta till personlig kod när du fått ditt kort.
Circle K Företagskort
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Circle K EUROPE card
Kortet är avgiftsfritt och gäller på 18 000 servicestationer i 29 europeiska länder. Circle K EUROPE card är perfekt för dig som kör
mycket på kontinenten och vill undvika krångel med valutor. Kortet
är markerat med ROUTEX-symbolen och gäller på samtliga Circle
K, BP, Aral, OMV och Eni i Europa. Precis som det vanliga företagskortet kan inköpsmöjligheter väljas efter behov.
Circle K EUROPE card
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*Gäller även broavgift på Öresundsbron samt alla vägtullar och vägskatt i Europa. Innefattar inte trängselavgifter. **Påfyllnadsolja innefattar motorolja, växellådsolja och hydraulolja.
***Trafikprodukter innefattar glykol, kylarvätska, spolarvätska, bränsletillsatser, avfettning, billampor, engångstvättsvamp, torkarblad, säkringar, fläktrem, låsolja och fälgrengöring.

1. Jag önskar beställa följande antal kort av typ:
A-kort

B-kort

C-kort

D-kort

E-kort

F-kort

Circle K
Circle K
Företagskort	EUROPE card
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Tvåkort – Beställes via www.circlek.se/foretag
2. Uppgifter om företaget:
Företagets fullständiga registrerade namn*

Organisationsnummer*

Företagets registrerade adress*

Telefon/Mobilnr till kontaktperson*

Postnr

Inköp i SEK/månad

Postadress

Kontaktperson*

Krav på mätarställning

E-mailadress fakturamottagare
PDF-Faktura

Kundportal

E-mailadress till er huvudadministratör i Circle K kundportal

Övriga upplysningar

Underskrift – ifylles alltid. Jag/Vi försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och är medveten om att ansökan kreditprövas. Kortinnehavaren har vårt godkännande att använda företagskortet. Jag/Vi har tagit del av kontovillkoren vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa. Kontovillkoren finns tillgängliga på circlek.se/foretag.
Jag/Vi samtycker till den behandling av personuppgifter som framgår av kontovillkoren.

Datum*

Firmatecknares underskrift*

Namnförtydligande (texta)*

*Obligatoriska uppgifter
Fyll i ansökan, vik ihop, tejpa och skicka in. Portot är redan betalt.
Ifylles av Circle K

Kundnummer

Avtalsid

Referens/säljare/station

SVERIGE
PORTO
BETALT

Circle K
Kundsupport
Svarspost
205 024 14
110 17 Stockholm

Tejpa här!

