Äntligen!
Ett dieselkort som
belönar illojalitet.
Lås dig inte till ett stationsnät. Tanka
diesel på över 600 stationer inom Shell,
St1 eller Qstar.

Ansök om TruXtop dieselkort
Med TruXtop dieselkort är hjälpen alltid nära! Tack vare vårt goda samarbete med ﬂera andra drivmedelsleverantörer fungerar TruXtopkortet på över 600 stationer runt om i Sverige (Qstar, TruXtop, Shell
och St1). Du betalar tryggt och enkelt mot faktura. För att värna om miljön kan du även välja faktura via
e-post eller autogiro. TruXtopkortet driftas av Qstar Försäljning AB.
Välj köpkategori
För en extra trygg tankning kan du höja säkerheten på kortet genom att anpassa det till varje
chaufförs behov.
Tillval MILAGE
TruXtop dieselkort 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 truxtop.se/milage.
Här kan du tanka
På truxtop.se hittar du information om anläggningar anslutna till TruXtop.

KONTOANSÖKAN/FÖRETAG
FÖRETAGSUPPGIFTER

= obligatorisk uppgift

Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

E-postadress

Postnummer

Beräknat inköpsbelopp /månad

Postort

FAKTURAMODELL
Pappersfaktura (kostnad 25 kr)

Kontaktperson

PDF via e-post
Telefonnummer dagtid inkl. riktnummer

ÖNSKAD TEXT PÅ RESPEKTIVE KORT UTÖVER BOLAGSNAMN

VÄLJ KÖPKATEGORI

T ex. namn, regnr etc. Önskas ﬂer kort samt övrig info, gör en separat lista
VG
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12

texta tydligt

Autogiro (Clearingnummer, kontonummer, bank)

Tillhör koncern/moderbolag/organisation

FÄLT FÖR PINKOD

(4 SIFFROR)

A

Endast
diesel

B

Ett alternativ per kort

Endast
drivmedel

C

Drivmedel +
bilanknutet

Bilaga ansökan: TruXtop MILAGE
Tillval
Ett eller två alternativ kan väljas
Milage-funktionen erbjuder dig som kund
möjligheten att följa upp och effektivisera
dina tankningar per kort.
Mätarställning
anges vid
tankning

Fordons-ID
anges vid
tankning

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

TruXtop dieselkort Milage erbjuder dig flera möjligheter att följa upp och effektivisera dina tankningar
per kort. Gemensamt för de olika Milage-alternativen är att de funktioner du valt blir specificerade på
fakturan, så du enkelt får en detaljerad överblick.
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.

FÖRETAGETS NAMN

FÖRETAGETS FORDON
Endast siffror – får ej börja med nolla

FORDONSBENÄMNING

(ex. reg.nr eller typ av fordon)

Räcker inte listan till, kopiera eller gör en separat lista.

FORDONS-ID

TruXtop/Qstar Försäljning AB
Spårgatan 5, 602 23 Norrköping
Tel 020-450 800
www.truxtop.se

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

Tejpa här

Frankeras ej
Mottagaren
betalar porto

Qstar Försäljning AB
SVARSPOST
KUNDNR 2031072
608 01 NORRKÖPING

Tanka på tre olika nät.
Med ett och samma kort.

