PR Green Petroleum AB - Mossvägen 39 - 521 30 Falköping- Tel: 0515-20 12 60

Endast För Internt Bruk

Kortnummer

Medsökandes Namnteckning
Datum

Registreringsdatum kort Kundnummer

Liter

Sökandes/Firmatecknarens Namnteckning

Vi/Jag bekräftar att vi/jag tagit del av och godkänner "Allmänna
Villkor för PR Green Petroleums tankkort". Vi/Jag är medveten om
att ansökan genomgår en kreditprövning.

En samlingsfaktura med specifierade bilagor per bil/kort

En faktura för samtliga bilar/kort
En faktura per bil/kort

Kort 4 PIN-kod

Datum

Beräknad Förbrukning per Månad

Välkommen till oss
som kund!

E-postadress för Tankkvitton

-

Telefonnr Kontor

kar du smi
någon av
.

Telefonnr Kontakt

du oss på ett
om i Sverige.

Kontaktperson

PR Green Petroleum AB
Mossvägen 39
521 30 Falköping
Tel: 0515-20 12 60
gp@pr-slamsugning.se

Kort 3 Referens/Märkning

on är att
drivmedel
rten.

Postadress

Kontakta oss gärna för mer
information eller om du har frågor:

Postnummer

m är ett
ngsbaserat
ärta som
andsbygden.

Kort 3 PIN-kod

Kvitto via email varje gång du
tankar.

Kort 2 Referens/Märkning

•

Faktura-/Utdelningsadress

sbygden
ritet!

Kort 1 Referens/Märkning

Fordonsuppföljning för dig som
har flera fordon som gör att du
får bra kontroll över dina kostnader – ring så berättar vi mer!

Personens/Företagets Fullständiga Namn

•
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---

Samlingsfaktura två gånger i
månaden per den 15:e och per
den sista.

Kort 2 PIN-kod

•

Kort 1 PIN-kod

Möjlighet att välja din egen
PIN-kod.

Person-/Organisationsnummer

detsamma.

•

ANSÖK OM DITT
GP-KORT HÄR!

Ansökan om GP-kort

GP-kortet erbjuder:

Kort 4 Referens/Märkning

7. Faktura. Fakturering sker en gång per månad. Fakturan in-

7. Faktura. Fakturering sker en eller två gånger per
nehåller på
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9. Force Majeure och Ansvarsbegränsning. GP skall inte vara

