
 

ANSØGNING OM BIOFUEL EXPRESS CARD 
 

1. INFORMATIONER OM SELSKABET 
 

Firmanavn 
 

CVR-nr. 
 
Adresse 
 

Postnr. 
 

By 
 

Land 
 

 
 

2. KONTAKTINFORMATION 
 

Fornavn 
 

Efternavn 
 
E-mail 
 

Telefonnr. 
 
Mobilnr. 
 

E-mail til fakturering 
 

E-mail til prismeddelelser 
 

3. LISTEPRISRABAT 
 

B100 Biodiesel RME Premium  SEK 

HVO100 Renewable Diesel  SEK 

Diesel  SEK 

AdBlue  SEK 

Alle priser er i SEK per liter, inklusiv moms, gældende på 
Biofuel Express tankstationer i Sverige. 

 
4. KREDIT OG FAKTURERING 

 

Betalingsvilkår, netto 15  Dage 

Forventet køb per måned   Liter 

Fakturering sker på e-mail via en PDF-fil. 

  
 

5. EKSTRA SERVICES 

Daglig transaktionsfil via e-mail (CVS-fil) 

 

Sammenfattet transaktionsfil med faktura (CVS-fil) 
  

 
Biofuel Express rapportering hver måned      

  

Ovenstående services tilbydes gratis for at sikre det bedst 
mulige overblik. 

6. KORTINFORMATIONER 
6.1 VEHICLE CARD (Primær) 
Hvor mange kort ønsker du at bestille? ____ 

 

Under- 
nr. Bilnummer/Faktura ID 

Fx navn eller bilnummer. Max. 15 tegn. For mulig moms, skal bilens 
registreringsnummer angives. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Alle primærkort oprettes med pinkoder og KM-indtastning, og 
giver tilladelse til at tanke: B100 Biodiesel RME Premium, 
HVO100 Renewable Diesel, Diesel og AdBlue. 

Bemærk at det ikke er muligt at vælge PIN-kode. Efter 
kortansøgningen er godkendt, sendes PIN-kode med 
elektroniskbrev til selskabet. 

Ønsker du 2-kortsystem? 

Hvis ja, udfyld da også afsnit 6.2. 

6.2 DRIVER CARD 
Hvor mange kort vil du bestille til førerne?  ____ 

 

Under- 
nr. Førerens navn 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Betingelser: Ved at udfylde og indsende ansøgningen bekræfter du, at: (i) du er autoriseret til at underskrive ansøgningen og afgive erklæringen i applikationen på vegne af virksomheden; (ii) du har fået adgang til Biofuel Express ABs oplysninger om behandling af personoplysninger indestående i de gældende kontoforskrifter; (iii) du har informeret de 
personer, der er specificeret i ansøgningen om formålet med behandlingen af applikationen udført af Biofuel Express AB; og (iv) du forstår, at personoplysninger, der leveres i applikationen, kan behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning med det formål at administrere Biofuel Express Card. Ved at underskrive ansøgningen 
accepterer du på vegne af virksomheden de gældende kontobestemmelser for Biofuel Express Card og anmoder Biofuel Express om at registrere virksomheden for Biofuel Express Card. Ansøgningen skal underskrives af en eller flere autoriserede underskrivere.

Ja   

Ja   

Ja   

Ja   



 
KONTOBESTEMMELSER FOR 
BIOFUEL EXPRESS CARD 
1. Parter/Definition 
Biofuel Express AB (Biofuel Express): Kontohaverens kontraherende 
part, kreditor. 
Kontohaveren: Den person, der ansøgte om og fik en konto. 
Kortholder: Person, for hvem kortet er udstedt, eller som har et 
kreditkort. 
Kreditkort: Biofuel Express Card. 

2. Steder for køb / gyldighed 
Biofuel Express Card gælder som betaling til køb af varer i henhold til 
gældende kontobestemmelser i Sverige til enhver tid tilknyttede 
salgssteder i øjeblikket: Biofuel Express alle salgssteder. 

3. Ansøgning om konto 
Ansøgning om en konto foretages af Biofuel Express. Før en konto 
tildeles, udføres en sædvanlig kreditkontrol. Hvis der tildeles en konto, 
udstedes der et kreditkort i henhold til den ansøgning, der er indsendt, 
til kontoindehaveren. 

4. Anvendelse af Kontokort 
Kontoindehaveren skal sikre, at kontokortet kun bruges af 
kortindehaveren og i overensstemmelse med gældende 
kontobestemmelser for Biofuel Express Card. 

5. Ansvar for debiteringer 
Kontohaveren er ansvarlig for de køb, renter og gebyrer, der opkræves 
på kontoen og er ansvarlig for at sikre, at den tildelte kreditgrænse ikke 
overskrides. 

6. Kontokøb 
Når kreditkortet bruges til automatisk betaling, betragtes brugen af 
kortet i kombination med den personlige kode som en kvittering for 
købet. 

7. Kontokort er Biofuel Express’ ejendom 
Kontokort er Biofuel Express ejendom og når kontoen lukkes, afsluttes 
kontoindehaveren / kortholderen, kontoindehaveren afvikles, eller 
efter anmodning straks returneres til Biofuel Express. 

8. Reklamation 
Reklamation over varer eller tjenester skal straks indgives til Biofuel 
Express. I dette tilfælde skal den pågældende kvittering eller 
kreditleveringsnota fremlægges. 

9. Fakturerings- og betalingsvilkår 

9.1 Fakturering 
Fakturering af køb finder sted den 15. og sidste dag i hver måned. 
Fakturaen indeholder alle indgående transaktioner efter faktureringen 
i den foregående periode. Betaling skal være modtaget af Biofuel 
Express senest på den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen. 
Generel betalingsperiode er i øjeblikket 15 dage. 

9.2 Sammendragsfaktura med bilag per undernummer 
Fakturaen udstedes som en sammenfattet faktura med en vedhæftet 
fil pr. Kreditkort (undernr.). Specifikationen på vedhæftede fakturaer 
rapporterer købsdato, købssted, produkttype, volumen og beløb. 

10.  Forsinket betaling, manglende betaling eller overskredet 
kreditgrænse 
I tilfælde af forsinket betaling er Biofuel Express berettiget til at 
opkræve renter på restancer i overensstemmelse med den 
nuværende rentesats, som Biofuel Express aktuelt anvender til 12%. 
Hvis kreditgrænsen overskrides, overholder kontoindehaveren ikke 
den foreskrevne betaling, eller hvis kontoindehaveren ellers ikke 
opfylder sine forpligtelser i henhold til disse kontobestemmelser, har 
Biofuel Express ret til at opsige kontoaftalen med øjeblikkelig virkning 
og kræve betaling af hele den udestående gæld plus renter og 
omkostninger. I sådanne tilfælde kan kontoen muligvis ikke bruges til 
yderligere køb. Biofuel Express har ret til, når det anses for rimeligt at 
blokere kontokortet/kontokortene til yderligere køb. I tilfælde af 
manglende betaling har Biofuel Express ret til når som helst at 
opkræve lovpligtig påmindelse og kræve gebyrer på SEK 60 
respektive 180 kr. Hvis kontoindehaveren ikke behørigt opfylder sine 
forpligtelser i henhold til disse kontobestemmelser eller misbruger 
kontoindehaveren kreditten, har Biofuel Express ret til at afslutte 

kontoen uden forudgående varsel, hvorved hele kontogælden straks 
forfalder til betaling. Biofuel Express har også ret til at blokere 
kreditkortet til yderligere køb, når det skønnes rimeligt. Registrering i 
misbrugsregistret kan finde sted i tilfælde, hvor kredit afsluttes på 
grund af stærkt forsømt betalingsforpligtelse, kraftigt overskredet 
kreditgrænse eller på grund af kredit givet under forkerte forhold. 

11. Ændrede vilkår 
Efter at kontoindehaveren er blevet underrettet herom via f.eks. En 
faktura eller et brev, kan Biofuel Express ændre i de gældende vilkår 
og betingelser, såsom gebyrer og rentesatser, der gælder for kontoen. 
Ved at fortsætte med at bruge kontokortet anses kontohaveren for at 
have godkendt sådanne vilkår og gebyrer. 

12. Opbevaring af kreditkort og kode 
Kreditkortet er et sikkerhedsdokument og skal opbevares på samme 
sikre måde som f.eks. Penge og checks. Kortindehaveren skal 
således: 
(i) opbevare kreditkortet på en sikker måde, f.eks. opbevar ikke 

kreditkortet i et køretøj uden opsyn, så der er en risiko for, at 
kreditkortet bruges uautoriseret 

(ii) gemme den personlige kode sikkert eller ødelægge den 
fuldstændigt, så forbindelsen mellem kreditkortet og koden ikke 
kan linkes sammen 

(iii) Opbevar aldrig noter om koden sammen med kreditkortet eller i 
tegnebog, taske, handskerum eller lignende. Lær koden 
udenad! 

13. Mistede / stjålne kreditkort, forkerte transaktioner og 
kreditkort brugt uautoriseret 
Kontohaveren skal straks give Biofuel Express besked, ved at 
kontakte Biofuel Express kundecenter tlf.: +46 (0) 418-495 120, hvis: 

(i) et kreditkort mistes eller bliver stjålet; 
(ii) et erstatningskort ikke er modtaget 
(iii) der er mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til et 

kreditkort eller en kode; og 
(iv) der er mistanke om, at kreditkortet er blevet brugt uautoriseret 

uden godkendelse fra kontoindehaveren eller kortholderen. 
Hvis et kreditkort er blevet rapporteret stjålet eller mistet, spærrer 
Biofuel Express kreditkortet og udsteder et erstatningskort. Hvis der 
findes et kreditkort, der er rapporteret som stjålet eller mistet, må det 
ikke bruges, men skal straks skæres i to dele og destrueres. 
Kontoindehaveren er ansvarlig for betaling for alle køb foretaget med 
den personlige kode og for andre køb indtil det tidspunkt, hvor Biofuel 
Express modtager meddelelse om tab af kontokortet. 
Kontohaveren skal samarbejde med Biofuel Express om at undersøge 
uautoriseret brug af kreditkort, som inkluderer, men ikke er begrænset 
til, at levere en kopi af politirapporten, indsende et underskrevet 
skriftligt certifikat for hændelsen og/eller andet bevis som 
kontoindehaveren har, og som Biofuel Express med rimelighed kan 
kræve. Hvor Biofuel Express er forpligtet til at gøre det, kan Biofuel 
Express give oplysninger om kontoindehaverens og kortholderens 
aktiviteter til relevante myndigheder. 

14. Navn-, adresseændring eller ejerskabsskifte 
I tilfælde af ændring af navn, adresse eller firmanavn og i tilfælde af 
ejerskabsskifte skal Biofuel Express straks underrettes skriftligt. 
Kontohaveren er ansvarlig for konsekvenserne af ikke at give sådanne 
oplysninger. I mangel af oplysninger er kontohaveren også ansvarlig 
for betaling, der er opstået efter ændringen. 

15. Persondata og informationshåndtering 

15.1 Ansvarlig 
Biofuel Express indsamler og behandler personoplysninger i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Biofuel Express er ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles i 
forbindelse med Biofuel Express’ kort. Hvis du har spørgsmål, bedes 
du kontakte: 
Biofuel Express AB 
Föreningsgatan 217 
261 51 Landskrona 
Tlf.: +46 (0) 418 495 120, Fax: +46 (0) 418 495 121 
E-mail: mail@biofuel-express.com 

15.2 Persondatabehandling 
Biofuel Express indsamler personlige oplysninger om kontohavers 
ledelsespersonale og kortholderen fra: 
(i) Ansøgningsskemaet for kreditkort og andre dokumenter som 

Kontoindehaveren giver; 
(ii) Kreditrapporterende virksomheder og bedrageribekæmpelses-

virksomheder 
(iii) gennem kontoindehaverens, kontohaverens ledelsespersonale 

og kortholderens kommunikation med Biofuel Express (f.eks. 
telefonnummer); 

(iv) alle undersøgelser, spørgeskemaer og konkurrencer, som 
kontoindehaveren, kontoindehaverens ledere og kortholderen 
deltager i eller reagerer på, og alle markedsføringstilbud, som 
kontoindehaveren, kontoindehaverens ledere og kortholderen 
accepterer; og 

(v) tredjeparter, såsom markedsføringslister, som Biofuel Express 
lovligt modtager fra datterselskaber. 

15.3 Formål 
Formålet med Biofuel Express’ behandling af persondata og lagring af 
information er: 
(i)  at være i stand til at opfylde forpligtelser i henhold til 

kontoforskrifterne, at markedsføre andre varer eller tjenester, der 
leveres fra tid til anden af Biofuel Express, og at være i stand til 
selv at administrere fakturering eller via en anden virksomhed 

(ii) at bruge, behandle og analysere oplysninger om 
kontoindehaveren, kontoindehaverens ledere og kortholderen 
med henblik på at udvikle rapporter, der kan hjælpe Biofuel 
Express med at vurdere kontohaverens kreditværdighed, 
opretholde effektive indkøbsrutiner og beregne tankvolumener. 
Biofuel Express behandler disse rapporter fortroligt og 
forbeholder sig retten til når som helst at ødelægge kopier deraf; 

(iii)  at bruge, behandle og analysere kreditkortdata til at udvikle 
modeller, procedurer og politikker til risikostyring og / eller til at 
træffe beslutninger om, hvordan kontohaverens konti skal styres 
(f.eks. til at godkende transaktioner); 

(iv)  udveksle oplysninger om kontoindehaveren, kontohaverens 
ledere og kortholderen med myndigheder, der bekæmper svig. 

15.4 Årsag til behandling 
Biofuel Express behandler oplysninger om kontoindehaveren, 
kontohaverens ledelsespersoner og kortindehaveren enten baseret på 
sådanne personer, der har givet sit samtykke til de angivne formål, for 
at overholde en juridisk eller kontraktlig forpligtelse, eller fordi 
behandlingen er nødvendig på baggrund af en interesseafvejning, 
hvor Biofuel Express’ legitime interesser opvejes mod den 
registreredes interesse. 

15.5 Adgang til data 
Kontoindehaveren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 
informere kontoindehaverens ledere og kortholderen, før 
personoplysninger behandles af Biofuel Express og skal sikre, at 
kontoindehaverens ledere og kortholderen er opmærksomme på 
retten til: 
(i)  at indhente oplysninger om, hvilke personoplysninger der 

behandles af Biofuel Express, og at få en kopi af dataene på 
anmodning 

(ii)  at få et registerekstrakt en gang om året gratis 
(iii)  at få rettet forkerte personoplysninger og i nogle tilfælde slettet 
(iv)  at gøre indsigelse mod behandlingen af visse personoplysninger 

og anmode om at behandlingen begrænses; 
(v)  at indhente personoplysninger i maskinlæsbart format under 

visse betingelser og at overføre dataene til en anden part, der er 
ansvarlig for personoplysninger; 

(vi)  at anmode om adgang til personoplysninger og 
(vii)  at rapportere utilfredshed med behandlingen af 

personoplysninger til Datainspektionen, som er den ansvarlige 
tilsynsmyndighed. 

Kontoindehaveren skal informere kontohaverens ledelsespersoner og 
kortindehaveren om Biofuel Express’ kontaktoplysninger for at kunne 
notere sig, hvilke personoplysninger der behandles og anmode om en 
kopi af oplysningerne. 
Yderligere information om behandling af personoplysninger og 
rettigheder, der opstår i forbindelse med sådan behandling, er 
tilgængelig på Biofuel Express’ hjemmeside. 

15.5 Sikkerhed 
Biofuel Express træffer passende tekniske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data mod tab og 
uautoriseret adgang. Biofuel Express gennemgår regelmæssigt 
virksomhedens politikker og processer for at sikre, at systemerne er 
sikre og beskyttede. 
 
15.6 Hvor længe opbevares persondata 
Biofuel Express gemmer personoplysningerne, så længe det er 

nødvendigt med hensyn til formålet med behandlingen, og at Biofuel 
Express er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til lov eller aftale. 

16. Force majeure og ansvarsbegrænsning 
Biofuel Express er ikke ansvarlig for skader som følge af krig, mobilisering 
eller militær værnepligt i tilsvarende omfang, terrorisme, sabotage, 
generel eller lokal arbejdskonflikt, maskinskader og andre uforudsete 
hindringer for produktion, brand, oversvømmelse, naturkatastrofe, 
rekvisition, beslaglæggelse, regeringsbeslutning, handel, betalings- eller 
valutabegrænsninger, oprør og optøjer, epidemier, mangel på 
transportmidler, generel mangel på varer, begrænsninger på levering af 
elektricitet, strøm eller data og telekommunikation og andre lignende 
begivenheder samt andre omstændigheder uden for Biofuel Express’ 
kontrol. Skader, der kan opstå i andre tilfælde, kompenseres kun af 
Biofuel Express i det omfang, skaden er forårsaget af, at Biofuel Express 
er uagtsom. Biofuel Express er ikke ansvarlig for indirekte skader eller 
tab. 

17. Overførsel 
Biofuel Express forbeholder sig retten til frit at overføre sine rettigheder 
og forpligtelser i henhold til disse kontoforskrifter. 
Kontoindehavere har ikke ret til at overføre deres rettigheder eller 
forpligtelser i henhold til disse kontobestemmelser, hverken helt eller 
delvist, til tredjemand. 

18. Gyldighedsperiode 
Kontoaftalen udløber en måned efter, at kontoindehaveren eller Biofuel 
Express har opsagt aftalen skriftligt. Hvis der er givet forkert information 
om kontoindehaveren eller de faktiske omstændigheder ved 
kreditvurderingen senere ændres, eller kontoindehaveren ikke opfylder 
sine forpligtelser i henhold til disse kontobestemmelser, kan Biofuel 
Express opsige kontoaftalen med øjeblikkelig virkning eller sænke 
kreditgrænsen. I forbindelse med dette har Biofuel Express ret til at 
blokere alle kontohavers kreditkort udstedt af Biofuel Express. Ved 
opsigelse gælder kontoreglerne tilsvarende, så længe gælden forbliver på 
kontoen. 

19. Gældende lovgivning og jurisdiktion 
Svensk lov gør sig gældende på kontoforskrifterne. 

Eventuelle uoverensstemmelser skal afgøres ved en svensk domstol. 
 

Kontobestemmelser er gældende fra 2019 
 
 

 
Biofuel Express AB 
Föreningsgatan 217 
261 51 Landskrona 
www.biofuel-
express.com 

 
Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Biofuel 
Express Kundecenter: 
Tlf. +46 (0) 418-495 120, Fax +46 (0) 418-495 121 
E-mail: mail@biofuel-express.com 

 
Spærring af Biofuel Express Card, Tlf. +46 (0) 418-495 120 

mailto:mail@biofuel-express.com
http://www.biofuel-express.com/
http://www.biofuel-express.com/
mailto:mail@biofuel-express.com

	1. INFORMATIONER OM SELSKABET
	3.  LISTEPRISRABAT
	Alle priser er i SEK per liter, inklusiv moms, gældende på Biofuel Express tankstationer i Sverige.
	4. KREDIT OG FAKTURERING
	5. EKSTRA SERVICES
	6.  KORTINFORMATIONER
	6.2 DRIVER CARD
	1. Parter/Definition
	3. Ansøgning om konto
	4. Anvendelse af Kontokort
	5. Ansvar for debiteringer
	6. Kontokøb
	7. Kontokort er Biofuel Express’ ejendom
	8. Reklamation
	9. Fakturerings- og betalingsvilkår
	9.2 Sammendragsfaktura med bilag per undernummer
	10.  Forsinket betaling, manglende betaling eller overskredet kreditgrænse
	11. Ændrede vilkår
	12. Opbevaring af kreditkort og kode
	13. Mistede / stjålne kreditkort, forkerte transaktioner og kreditkort brugt uautoriseret
	14. Navn-, adresseændring eller ejerskabsskifte
	15. Persondata og informationshåndtering
	15.2 Persondatabehandling
	15.3 Formål
	15.4 Årsag til behandling
	15.5 Adgang til data
	15.5 Sikkerhed
	15.6 Hvor længe opbevares persondata
	Biofuel Express gemmer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt med hensyn til formålet med behandlingen, og at Biofuel Express er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til lov eller aftale.
	16. Force majeure og ansvarsbegrænsning
	17. Overførsel
	18. Gyldighedsperiode
	19. Gældende lovgivning og jurisdiktion


	Fx navn eller bilnummer. Max. 15 tegn. For mulig moms, skal bilens registreringsnummer angives.

