
Allmänna affärsvillkor för ÅFA Drivmedel 

 
ÅFA AB utfärdar drivmedelskort i samarbete med OKQ8/IDS och Preem, efter att ansökan prövats. Skulle lämnade uppgifter 
visa sig felaktiga eller senare händelser motivera ändrat ställningstagande äger ÅFA rätt att omedelbart återkalla berörda 
kort.  
 
Genom att använda det av ÅFA utställda kortet anses kontohavaren accepterat nedan angivna bestämmelser som på detta 
vis anses bindande.  
 
De personuppgifter som ni lämnar i och med ansökan behandlas i enlighet med vår integritetspolicy som följer GDPR. 
Den finns att läsa på vår hemsida. 
 
Kontohavaren förbinder sig att; förvara kortet på ett säkert sätt, genast anmäla om kortet förkommit, förvara koden säkert 
och inte på något sätt göra koden tillgänglig för obehörig. Förlust av kort ska omedelbart anmälas till: ÅFA AB (dagtid) 08-
687 44 00. OKQ8/IDS (efter kontorstid) 08-506 812 00 eller 020-65 65 65. Preem/SÅIFA 020-450 450 dygnet runt. 
 
Kortet är att betrakta som ÅFAs egendom och gäller endast på de försäljningsställen som tillhör berörd drivmedelskedja. 
Kortets giltighetstid är begränsad till sista dagen i den månad som finns präglad på kortet. Utbyteskort skickas automatiskt 
ca 20 dagar före giltighetstidens utgång.  
 
Betalningsvillkor; för IDS och SÅIFA tillämpar ÅFA 30 dagar netto och för övriga inköp gäller 20 dagar netto. Vid försenad 
eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad och påminnelseavgift utgår enligt lag samt för 
övriga krav- och inkassoavgifter. Faktureringsavgift för pappersfaktura tillkommer med 45 kr plus moms. 
 
Med limit avses en uppskattad nivå på krediten vid tidpunkten för kreditgodkännandet. Denna kan komma att förändras 
över tid av ÅFA med hänvisning till kredittagarens verksamhetsomfattning och utveckling.  
 
Kortet är personligt och får inte överlåtas. Användningen av kortet i kombination med den personliga koden skall, utan att 
kortinnehavaren skriftligen kvitterar mottagen vara, anses som erkännande av uttagna kvantiteter, varor och i enlighet med 
här angivna villkor. Kortet spärras för vidare användning om den personliga koden slagits in felaktigt tre gånger i följd. I 
händelse av företaget ändrar bolagsform skall ÅFA informeras skriftligen av behörig firmatecknare. ÅFA äger rätt att säga 
upp kortavtalet med omedelbar verkan, återkräva kortet och/eller spärra det för ytterligare uttag om kontohavare inte 
fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot ÅFA, eller på annat sätt bryter mot avtalet.  
 
Anmälan om; adressändring, ändrad bolagsform eller firmatecknare eller ändrade ägarförhållanden skall omedelbart 
meddelas ÅFA AB, Fagerstagatan 6, 163 53 Spånga-Lunda. 
 
Kontohavaren är betalningsansvarig för alla uttag som sker med kortet fram till den tidpunkt då förlustanmälan registrerats 
hos drivmedelsbolaget via telefon enligt instruktion ovan. Därefter är kontohavaren betalningsansvarig endast om 
kontohavaren eller kortinnehavaren agerat oaktsamt. Kundnummer skall alltid anges i samband med korrespondens med 
ÅFA samt vid betalningar, såvida det med fakturan bifogade inbetalningskortet inte används.  
 
Har du frågor kring ditt drivmedelsavtal med ÅFA AB är du alltid välkommen att kontakta oss kontorstid på 08-687 44 00 

eller kontakt@afaab.se. 


