byt till ett
smartare
truckdieselkort
TRUXTOP – DIESEL FÖR SERIOUS TRUCKERS

Ett tankkort som funkar på över 600 stationer!

Ansök om TruXtop Supertankkort
Med TruXtop Supertankkort från Swea Energi AB är hjälpen
alltid nära! Tack vare vårt goda samarbete med flera andra
drivmedelsleverantörer fungerar TruXtopkortet på över 600
stationer runt om i Sverige. Du betalar tryggt och enkelt mot
faktura, utan några extra avgifter. För att värna lite extra
om miljön kan du även välja faktura via e-post eller autogiro.
Här kan du tanka
På www.truxtop.se hittar du aktuell information om
alla anläggningar anslutna till TruXtop.
Välj köpkategori
För en extra trygg tankning kan du höja säkerheten på kortet genom
att begränsa det till just de tankbehov varje enskild chaufför har.
Kategori C ger den mest omfattande behörigheten då du också kan
betala för bilrelaterade produkter i stationens butik.
Tillval MILAGE
TruXtop Supertankkort Milage erbjuder dig en extra detaljerad
överblick över dina tankningar. Istället för att ha två separata
kort till chaufför och fordon är Milage två i ett! Läs mer på
www.truxtop.se/milage.

KONTOANSÖKAN/FÖRETAG
FÖRETAGSUPPGIFTER
Företagets namn (obligatorisk)

Organisationsnummer (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

E-postadress

Postnummer (obligatorisk)

Postort (obligatorisk)

Beräknat inköpsbelopp /månad (obligatorisk)

FAKTURAMODELL
Pappersfaktura

Kontaktperson

Autogiro
Telefonnummer dagtid inkl. riktnummer (obligatorisk)

TILLVAL

PDF via e-post

Tillhör koncern/moderbolag/organisation

MILAGE Ett eller två alternativ kan väljas

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

v g texta tydligt

fält för pinkod (4 siffror)

1
2
3
4
5

Endast
diesel

B

Endast
drivmedel

C

Mätarställning Fordons-ID
anges vid
anges vid
tankning
tankning

OBS! Om Fordons-ID är valt – fyll även i
bilaga Milage

UNDERSKRIFT
Underskrift av behörig ﬁrmatecknare

Drivmedel +
bilanknutet

Milage-funktionen erbjuder dig som kund
möjligheten att följa upp och effektivisera dina
tankningar per kort. Läs mer i bilaga Milage.

Datum

Underskrift av behörig ﬁrmatecknare

Namnförtydligande

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.
IFYLLES AV TRUXTOP
Säljare

Info

Bilaga ansökan: TruXtop Supertankkort MILAGE

Mer detaljerad
information om
Milage-funktionen
ﬁnns på
e
truxtop.se/milag

TruXtop Supertankkort Milage erbjuder dig flera möjligheter att följa upp och effektivisera dina tankningar per
kort. Gemensamt för de tre olika Milage-alternativen är att de funktioner du valt blir speciﬁcerade på fakturan,
så du enkelt får en detaljerad överblick. Alternativen fylls i vid respektive kort i ansökan.
Fordons-ID
Varje fordon får ett fordons-ID som
tillsammans med kortets personliga
pinkod knappas in av chauffören vid
tankningstillfället.

Mätarställning
Med detta alternativ anger chauffören vid tankning mätarställning och
personlig pinkod.

Fordons-ID och Mätarställning
För bästa överblick väljer du detta
alternativ där chauffören knappar
in fordons-ID, mätarställning och
personlig pinkod.

Nedan ﬁnns en lista att fylla i över företagets fordon och valfria ID-märkningar till dessa.
FÖRETAGETS NAMN

FÖRETAGETS FORDON
FORDONS-ID

Endast siffror – får ej börja med nolla

FORDONSBENÄMNING

(ex. reg.nr eller typ av fordon)

Räcker inte listan till, kopiera eller gör en separat.

TruXtop/Swea Energi AB
Spårgatan 5
602 23 Norrköping
www.truXtop.se

Frankeras ej
Mottagaren
betalar porto

Swea Energi
Truxtop

SVARSPOST
20019999
608 01 NORRKÖPING

Alltid på rätt väg

