Frankeras ej
Mottagaren
betalar porto

Swea Energi
Truxtop

SVARSPOST
20019999
434 20 Kungsbacka

Alltid på rätt väg
SVERIGES KANSKE STÖRSTA STATIONSNÄT FINNS

Ansök om Truxtop Supertankkort
Med Truxtop Supertankkort från Swea Energi AB kan du tanka
på våra anläggningar och betala mot faktura. Prissättningen
fungerar på samma sätt som för våra bulkvaror. Vi ingår i ett
samarbete med ett antal andra lokala oljeleverantörer med egna
dieselanläggningar och bensinstationer runt om i Sverige –
samarbetet kallas TRUXTOP. Det gör det möjligt för dig att
tanka även på deras anläggningar. Läs mer på www.truxtop.se.
Här finns våra anläggningar
På www.truxtop.se hittar du aktuell info om våra anläggningar.
Välj din egen PIN-kod och fakturamärkning
Du väljer självklart din egen PIN-kod, fyll bara i önskad kod i
ansökan. Du kan också välja att ge varje kort en separat fakturamärkning, så att du kan hålla reda på inköp per kort.

KONTOANSÖKAN/FÖRETAG
FÖRETAGSUPPGIFTER
Företagets namn (obligatorisk)

Organisationsnummer

Adress (obligatorisk)

Beräknat inköpsbelopp /månad (obligatorisk)

(obligatorisk)

Fordons-id anges – vid tankning
Mätarställning anges – vid tankning

Postnummer (obligatorisk)

Postort

(obligatorisk)

FAKTURAMODELL
Pappersfaktura

Kontaktperson

Autogiro
Telefonnummer dagtid
inkl. riktnummer (obligatorisk)

Tillhör koncern/moderbolag/
organisation

PDF via e-mail

E-mailadress

ÖNSKAD TEXT PÅ RESPEKTIVE KORT UTÖVER BOLAGSNAMN

VÄLJ KÖPKATEGORI Ett alternativ per kort

T ex. namn, regnr etc. Önskas fler kort samt övrig info, gör en separat lista

A

fält för pinkod (4 siffror)

v g texta tydligt

1
2
3
4

Endast
diesel

B

Endast
drivmedel

C

Drivmedel +
bilanknutet

Vik ihop och skicka in,
eller maila till info@truxtop.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
UNDERSKRIFT
Underskrift av behörig firmatecknare

Datum

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

Datum

Namnförtydligande

Jag har tagit del av och accepterar Truxtops Allmänna villkor för Kundkort som finns på www.truxtop.se. Kontobestämmelser gäller från och med
teckningsdatum. Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och ansöker härmed om Truxtops Supertankkort enligt ovan.
IFYLLES AV TRUXTOP
Säljare

Stationsnummer

Statistikkoppling

Prisgrupp

