Ev. tidigare kundnummer

019 - 12 43 00

Ansökan om Företagskort hos Örebro Läns Taxi AB
Företagets fullständiga namn:

E-post

Kontaktperson:

Organisationsnr:

Adress:

Telefon nr:

Postnr och postadress:

Telefax

Uppläggningsavgift 250:- (debiteras på första fakturan)
Engångskort

Antal …….. Personligt kort

Anslutning till nationellt kort Ja

Företagets namn (Tryckes på kortet)

Nej

Eventuell underavdelning eller dyl.

Jag bekräftar att jag tagit del och godkänner kortbestämmelser på baksidan av
denna blankett.
Samt att jag är medveten om att ansökan kommer att genomgå kreditprövning

Ort och Datum

Underskrift firmatecknare

Namnförtydligande

Örebro Läns Taxis Anteckningar.
Ankom

Uppläggningsavgift. Ja

Registrerat

Nej

Kreditbedömning

Kundnummer
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Ansökan om Företagskort hos Örebro Läns Taxi AB
KORTBESTÄMMELSER
1. PARTER Parter enligt dessa bestämmelser är, Örebro Läns Taxi och kontoinnehavaren.
2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Korten är av engångstyp. Kortinnehavaren har hela ansvaret för korten.
Kort utfärdas för kortinnehavaren och är Örebro Läns Taxis egendom och endast utlånat till
kortinnehavaren. Om Örebro Läns Taxi påfordrar det, är kortinnehavaren skyldig att utan föregående
uppsägning omedelbart återlämna alla kort.
3. KORTETS GILTIGHET Kortet gäller tillsvidare eller längst t o m den tid som avtalats.
4. ANSVAR FÖR KORTET Kortet är en värdehandling som skall förvaras på samma betryggande sätt som
pengar och värdehandlingar, så att det inte kan komma i orätta händer. Kortinnehavaren åtar sig att själv
iaktta och att ålägga alla kortinnehavare att följa kortbestämmelserna. Kortinnehavaren är ansvarig för att
alla kortinnehavare följer alla bestämmelser rörande korten. Om kortbestämmelser inte följs, har Taxi
Örebro/Kumla rätt att omedelbart återfå korten, Kortinnehavaren är skyldig att tillse att alla kortinnehavare
på Örebro Läns Taxis anfordran återlämnar kort, som spärrats eller som Örebro Läns Taxi begärt att återfå.
Kortinnehavarens ansvar för kortet upphör i och med att kortet återlämnats till Örebro Läns Taxi. Finns vid
återställande av korten skuld kvar på kontot, kvarstår ansvaret tills dess all skuld betalats.
5. ANVÄNDNING Kortet kan användas som betalningsmedel vid taxiresor. Korten får användas för
transporter med till Örebro Läns Taxis anslutna åkerier. Vid köp av resor ska kortinnehavaren godkänna
summan/köpet med sin namnunderskrift på nota/räkning. Kortet ska därvid lämnas till chauffören. Örebro
Läns Taxi förbehåller sig rätten att tillämpa beloppsgränser och att neka kredit. Kortinnehavaren får inte
söka kringgå sådan gräns genom att underteckna flera delfakturer/notor för samma transaktion. Om
transaktionsbeloppet överskrider angiven gräns, ska Örebro Läns Taxi kontaktas. Kortinnehavaren är
skyldig att på begäran uppvisa godkänd legitimationshandling vid betalning.
6. OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KORT
FÖRLUST AV KONTOKORT SKA OMEDELBART ANMÄLAS TILL ÖREBRO LÄNS TAXI, telefon
019-12 43 00
Kortinnehavaren är skyldig att betala även de belopp som påförts kontot genom att kortet har använts av
obehörig, om kortinnehavaren har:
- Lämnat ifrån sig kortet till annan, genom oaktsamhet förlorat kortet, på annat sätt förlorat besittningen av
kontokortet och inte genast efter upptäckten av förlusten anmält detta till Taxi Örebro/Kumla. Sedan Örebro
Läns Taxi mottagit anmälan om förlust av kontokort, är kortinnehavaren inte ansvarig för sådana belopp
som därefter påförts kontot genom att det använts av obehörig såvida inte kortinnehavare förfarit svikligt.
7. FAKTURERING, BETALNING Örebro Läns Taxi fakturerar periodiskt kortinnehavaren aktuell
kontoskuld. Full betalning ska ha kommit Taxi Örebro/Kumla tillhanda senast på, i fakturan angivet,
förfallodatum. Kortinnehavaren är betalningsansvarig för all kontoskuld som uppkommer på kontot genom
användandet av de för kontot utfärdade korten jämte eventuella räntor, avgifter och kostnader som påförts
kontot. Vid försenad betalning utgår ränta på förfallet belopp från första förseningsdagen med räntesats
enligt räntelagen.
8. REKLAMATION AV TJÄNSTER Reklamationer avseende utförd transport ska ske genast till Örebro
Läns Taxi. Reklamation avseende fel i faktura ska göras skriftligen inom 8 dagar från faktureringsdagen.
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Ansökan om Företagskort hos Örebro Läns Taxi AB
KORTBESTÄMMELSER
9. ÄNDRING AV KORTBESTÄMMELSERNA Örebro Läns Taxi har rätt att ändra dessa
kortbestämmelser utan att i förväg inhämta kortinnehavarens godkännande. Sådan ändring blir gällande en
månad efter det att Örebro Läns Taxi avsänt meddelande om ändringen. Om kortinnehavaren inte
godkänner ändringen, ska samtliga kort tillhörande kontot återställas till Taxi Örebro Läns Taxi tillsammans
med en skriftlig uppsägning av kontot. Gatt behålla kortet ska kortinnehavaren anses ha godkänt
förändringen.
10. KONTOTID, UPPSÄGNING Konto gäller tills vidare. Kortinnehavaren har rätt att när som helst säga
upp konto. Utan hinder av vad som i övrigt stadgas i dessa bestämmelser, har Örebro Läns Taxi rätt att
säga upp kontot med omedelbar verkan om:
-Kortinnehavaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa kortbestämmelser
-Kortinnehavaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller på annat sätt visar sig vara på obestånd
-Örebro Läns Taxi har grundad anledning att befara att kortinnehavaren inte kommer att fullgöra sina
betalningsförpliktelser
-Kortinnehavaren missbrukar kortet
Kontoskulden förfaller vid uppsägning i dess helhet till omedelbar betalning. Alla kort ska i sådant fall
genast återsändas till Taxi Örebro/Kumla.
11. SPÄRREGISTER Registrering i ett spärregister kan komma att ske i fall, då kontot sägs upp på grund
av att kontot missbrukas eller då kontoinnehavaren eftersatt sin betalningsskyldighet.
12. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR Örebro Läns Taxi påtar sig genom avtal om taxikort inte något längre
gående ansvar för enskilda taxiförares agerande eller för själva transporten än vad som normalt gäller för
Örebro Läns Taxi som trafikföretag. Örebro Läns Taxi är inte ansvarig för skada, som beror på lagbud,
myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, osedvanlig personalbrist, knapphet på
råvaror, energi eller drivmedel, ovanligt hård väderlek, olyckshändelse, inbrott stöld, överraskande
maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Örebro Läns Taxis kontroll. Örebro
Läns Taxi är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller
tredjemansskada. Örebro Läns Taxi är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om
Örebro Läns Taxi varit normalt aktsam.
13. NAMNÄNDRING MM Ändring av namn, adress, bolagsform eller dylikt ska omedelbart anmälas till
Örebro Läns Taxi och kontokort med felaktig uppgift ska återsändas. Örebro Läns Taxi utfärdar i
förekommande fall nytt kort. Meddelande angående kort till i ansökan angiven adress eller ny adress som
skriftligen angivits till Örebro Läns Taxi, ska anses ha kommit adressaten tillhanda.
14. ÖVERLÅTELSE Örebro Läns Taxi har rätt att överlåta rättigheter och/eller skyldigheter till annan.
15. FAKTURERINGSAVGIFT, ÅRSOMSÄTTNING Faktureringsavgift uttages med 25kr/fakturatillfäle om
totalfakturan för faktureringstillfället under stiger 200:-.
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