Allmänna villkor för “Smartkortet” samt ”Mattssonskortet”
DEFINITIONER

godkänt ändringar i kontobestämmelserna. Kontohavarens
skriftliga godkännande behöver således ej inhämtas.

Kunden (Kontohavaren) är den som ansökt om och beviljats
konto och till vilka Smartkort samt Mattssonskort
(kort/kortet) utfärdats.
Kortutgivare är:
- Smart Energy Sweden Försäljnings AB (”Smart”),
Organisationsnummer 556981-0087,
- Mattssons Oljor i Kungsbacka AB, 556924-4725 (”Smart”)

ANSVARSFRÅGOR

GILTIGHET

Om kortet förkommer skall detta omedelbart anmälas till
Smart på telefon enligt nedan.

Smartkortet gäller för inköp av bränsle på befintligliga
Smarts automatstationer i enlighet med bestämmelser som
från tid till annan meddelas.

Namn- och adressändring skall omedelbart anmälas till
Smart, på adress enligt nedan.

Reklamationer görs direkt till Smart. Vid oklarheter i
fakturor vänder sig kontohavaren till Smarts kontor i Västra
Frölunda.
Förnyelse av kort sker automatiskt, utan ny ansökan, om
kortet använts som betalningsmedel och kontobestämmelser
efterföljts.
KONTOVILLKOR och BETALNINGSVILLKOR
Inga avgifter debiteras kontot i anslutning till uppläggning
eller beviljat kort. När ansökan efter sedvanlig
kreditprövning godkänts, beviljas en generell volymmässig
kreditlimit att tanka för under en kalendermånad på f.n. 300
liter, om inget annat framkommit i Kontohavarens ansökan
eller överenskommits med Smart. Den beviljade volymen
kan kombineras med en högsta summa i SEK att tanka för
per transaktion och kalendermånad. Den sammanlagda
skulden på kort tillhörande Kontohavaren uppkommen
genom inköp med ett eller flera kort kan således aldrig
överskrida den fastställda gränsen avseende volym och SEK
per transaktion och kalendermånad. Vid större inköp måste
godkännande erhållas i varje enskilt fall.
För användning av varje enskilt kort krävs en pinkod som
Kontohavaren erhåller från Smart i samband med att kort
blivit beviljat.
All användning av kortet i förening med den personliga
koden anses så som erkännande av tankning och bildar
därmed underlag för faktura, för vilken kontohavaren är
betalningsansvarig.
Fakturering sker f. n. den sista i varje månad och avser
transaktioner som skett under innevarande månad. Betalning
skall erläggas senast den dag som är angiven på fakturan.
Vid försenad betalning äger Smart rätt till att från
förfallodagen debitera dröjsmålsränta om 8 % per månad.
Eventuella påminnelse, ränte- och kravavgifter påförs
Kontohavaren i enlighet med vid var tid gällande policy som
Smart tillämpar samt inkassoavgifter enligt den lag som
reglerar dessa.
Smart äger rätt att besluta om fakturaavgift. Om
kontohavaren meddelar Smart att vilja ha fakturan till en
korrekt och gällande E postadress belastas f.n. kontohavaren
ingen fakturaavgift. Smart meddelar kontohavaren om
beslutade avgiftsändringar, antingen genom meddelande i
faktura, E-post, brev eller på Smarts hemsida. Genom att
behålla och/eller fortsätta använda kortet har kontohavaren

Kort är en värdehandling och får ej överlåtas. Det skall
förvaras på ett sådant sätt att risk ej uppkommer att det
utnyttjas på obehörigt sätt.

Kontohavaren är betalningsansvarig för uppkommen skuld
på Kontohavarens kort. Detta oavsett antal kort som
Kontohavaren har blivit beviljad.
Kontot anses som avslutat först när Kontohavaren skriftligen
meddelat Smart därom, samt reglerat befintligt kontot. I
annat fall är kontohavaren betalningsansvarig för samtliga
köp som görs på kortet.
Kontohavaren är betalningsansvarig för inköp som påförts
kontot om kortet:
•
•
•

Överlämnats till annan fysisk eller juridisk person.
Förlorats genom grov oaktsamhet.
Kontohavaren på annat sätt förlorat besittningen
av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält
förlusten till Smart.

Sedan Smart mottagit anmälan om förlusten skall
Kontohavaren beordra Smart att omgående spärra kortet.
Kontohavaren ansvarar för alla eventuella transaktioner som
skett på kortet fram till dess att anmälan därom har skett till
Smart och att Smart spärrat kortet.
Om Kontohavaren avlider skall kortet spärras vid tillfälle när
Smart får denna kännedom, eller om Smart så fordrar p g a
missbruk, ansvarar Kontohavaren för transaktioner fram till
dess att kortet spärras.
Kontohavarens namn, fakturanummer eller kortnummer skall
alltid uppges vid korrespondens samt vid inbetalning.
PIN-koden skall förvaras säkert eller förstöras så att
sambandet mellan kod och kort inte kommer till obehörigas
kännedom. För att förhindra missbruk får kontohavaren, eller
behörig, exempelvis inte:
•
•
•

Delge koden för någon obehörig
Anteckna koden på kortet
Förvara denna i anslutning till kortet eller på
sådant sätt att det föreligger risk att sambandet
mellan kort och kod kan uppdagas.

Kontohavaren är ansvarig gentemot Smart för skada, förlust,
och kostnad som uppkommer p. g. a. att denne eller annan
missbrukar kortet/korten eller ej följer gällande
bestämmelser.
Kontohavaren är inte berättigad till skadestånd på grund av
fel på utrustningen eller förändringar i stationsnätet. Smart är
ej heller ansvarig för skada som beror på lagbud,
myndigheters åtgärd, krigshändelse, eller annan
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omständighet som Smart saknat möjlighet att förutse,
undvika eller undanröja.

ÄNDRADE VILLKOR M.M
Dessa kontobestämmelser gäller tills vidare eller att Smart
meddelar annat. Kontohavaren är medveten om att Smart kan
ändra kortets giltighet. Betalningsvillkor, räntor och avgifter
genom meddelande i faktura, E-post, brev eller på Smarts
hemsida. Kontohavaren godkänner dessa ändringar genom
att behålla och/eller fortsätta använda kortet.
Smart äger rätt att spärra kort om någon av följande
omständigheter föreligger:
•
•
•
•

Kontohavaren på något sätt är i väsentligt
dröjsmål med betalning.
Ev. säkerhet som ställts för Smartkortet avsevärt
har försämrats.
Det står klart att kontohavaren kommer att
undandra sig att betala sin skuld.
Det står klart att Smartkortet/Smartkorten
missbrukas.

UPPSÄGNING
Kontohavaren kan när som helst skriftligen meddela Smart
om uppsägning av kort.
Kontohavaren har rätt att betala sin skuld till Smart före den
avtalade förfallodagen på utestående fakturor.
Vid uppsägning skall dock kontobestämmelserna och
betalningsvillkoren i tillämpliga delar gälla så länge skuld
kvarstår och även t.ex. med avseende på hanteringen av
eventuellkommande skuld och tillkommande händelser.

REGISTRERING I MISSBRUKSREGISTER
Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då
kredit sägs upp på grund av gravt eftersatt
betalningsskyldighet, gravt överskriden kreditgräns eller på
grund av kredit beviljats under falska förutsättningar, allt i
enlighet med Datainspektionens rekommendationer.
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Smart är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för
behandlingen av kontohavarens personuppgifter. I samband
med ansökan (fr o m 2018-05-25) av kort måste person ge
sitt samtycke enligt GDPR. Kontohavaren har rätt att i
enlighet med GDPR få information om behandlingen av de
personuppgifter som rör Kontohavaren. Smart kommer i
enlighet med gällande lagstiftning att på kontoinnehavarens
begäran rätta och utplåna personuppgifter som behandlas
samt i allt övrigt iaktta bestämmelser angående
personuppgifter enligt GDPR.
Se vidare upplysning om vår Integritetspolicy på vår
hemsida www.sesab.net
GODKÄNNANDE OCH SAMTYCKE
Kontohavaren samtycker därmed till dessa allmänna
kontovillkor i samband med att ansökan skickas in till Smart
och kort blir beviljad och har godkänt dessa bestämmelser
genom att nyttja kortet.
Smart Energy Sweden Försäljning AB /
Mattssons Oljor i Kungsbacka AB
Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda
ekonomi@smartenergysweden.se

www.sesab.net
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